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E nos continuaremos vendo eternamente no Reino de
Cristo, nosso Salvador.
“COM A PALAVRA DE DEUS SE EDUCA A
ALMA.”
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Para esta ocasião, leremos em Habacuque, capítulo 2,
versículo 14, onde nos diz:
“Porque a terra se encherá do conhecimento da glória
do Senhor, como as águas cobrem o mar.”
E também leremos em Amós, capítulo 8, versículo 11,
que diz:
“Eis que vêm dias, diz o Senhor Deus, em que enviarei
fome sobre a terra; não fome de pão, nem sede de água,
mas de ouvir as palavras do Senhor.”
E em São Mateus, capítulo 4, versículo 4 (palavras de
Jesus), que diz:
“Ele, porém, respondendo, disse: Está escrito: Nem só
de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da
boca de Deus.”
Que Deus abençoe nossas almas com Sua Palavra e
nos permita entende-la.
Nosso tema para esta ocasião, é: “COM A PALAVRA DE DEUS SE EDUCA A ALMA.”
Que Deus abençoe nossas almas com Sua Palavra e
nos permita entende-la.
O ser humano, sendo criado à imagem e semelhança
de Deus... Como nos diz Gênesis, capítulo 1, do versículo
26 em diante, onde diz:
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“E disse Deus: Façamos o homem à nossa imagem,
conforme a nossa semelhança...”
O único que foi criado por Deus à Sua imagem e
semelhança é o ser humano; por isso o ser humano é a
coroa da Criação.
Assim como Deus é Pai, Filho e Espírito Santo, o ser
humano é alma, espírito e corpo. A imagem de Deus é Seu
corpo angelical, Seu corpo teofânico, chamado “o Espírito
Santo”, e também chamado “o Anjo do Pacto”, o qual é
Jesus Cristo em Seu corpo angelical.
É por isso que Jesus Cristo podia dizer: “Antes que
Abraão existisse, eu sou.” [São João 8:58] E dizia:
“Abraão desejou ver o meu dia, E viu-o e se alegrou.”
Dizem-lhe: “Ainda não tens cinquenta anos, e dizes ter
visto Abraão?” Cristo lhes diz: “Antes que Abraão
existisse, eu sou.”
Como era possível que um jovem carpinteiro de Nazaré, que tinha nascido em Belém da Judeia, e tinha de trinta
a trinta e três anos de idade, pudesse dizer (e estar correto
em dizer): “Antes que Abraão existisse, eu sou?”
É que Cristo em Seu corpo angelical era antes que
Abraão, e era antes que Adão também. Esse é o mistério
dessas palavras de Cristo, de São João, capítulo 8, do
versículo 56 ao 59.
Por isso São Paulo, falando sobre Cristo, em Hebreus,
capítulo 1, do versículo 1 em diante, nos diz o seguinte:
“Havendo Deus antigamente falado muitas vezes, e de
muitas maneiras, aos pais, pelos profetas, a nós falou-nos
nestes últimos dias pelo Filho,
A quem constituiu herdeiro de tudo, por quem fez
também o universo.”
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podemos ser salvos. Creio em Tua morte na Cruz do
Calvário, como o Sacrifício de Expiação por nossos
pecados.
Reconheço que sou pecador, e necessito um Salvador,
um Redentor. Dou testemunho público da minha fé em
Ti e de Tua fé em mim, e Te recebo como meu único e
suficiente Salvador.
Rogo-Te que perdoes meus pecados, e com Teu
Sangue me limpes de todo pecado, e me batizes com
Espírito Santo e Fogo, e produzas em mim o novo
nascimento.
Quero viver eternamente Contigo em Teu Reino. Faz
em mim uma realidade a Salvação que ganhaste na Cruz
do Calvário para mim. Rogo-Te em Teu Nome eterno e
glorioso, Senhor Jesus Cristo. Amém e amém.”
O batismo não tira os pecados da pessoa; é tipológico.
Quando a pessoa recebe a Cristo como Salvador, morre
para o mundo, e quando o ministro a submerge nas águas
batismais, tipologicamente está sendo sepultada; e quando
a levanta das águas batismais, está ressuscitando a uma
nova vida – à Vida eterna com Cristo, em Seu Reino
eterno. Por isso é tão importante o batismo em água no
Nome de nosso Senhor Jesus Cristo.
É requisito indispensável receber a Cristo como Salvador e ser batizado em água em Seu Nome. E “quem crer e
for batizado será salvo; mas quem não crer, será
condenado.” Tão simples como isso.
Que as bênçãos de Cristo, o Anjo do Pacto, sejam
sobre todos vocês e sobre mim também. E lhes fortaleça
espiritualmente. E sempre tenham o Alimento espiritual
para a alma, todos os dias de vossa vida.
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desejamos ver: a nosso amado Senhor Jesus Cristo. O
veremos jovenzinho. E todos vamos estar jovenzinhos
também. Portanto, receber a Cristo como Salvador, é
receber ao Rei dos Céus e da Terra; é a pessoa mais
importante. Toda pessoa gostaria de receber ao presidente
de sua nação em seu lar, porém, mais importante que isso,
é receber ao Rei dos Céus e da Terra aqui em nossa alma,
em nosso coração.
Para o qual, se há alguma pessoa que ainda não
recebeu a Cristo como Salvador, pode faze-lo nestes
momentos, e estaremos orando por você, para que Cristo
lhe receba em Seu Reino e lhe dê Vida eterna. Para o qual,
pode passar à frente, e estaremos orando por você.
Recordem que de todas as decisões importantes que o
ser humano toma na Terra, a mais importante é receber a
Cristo como seu único e suficiente Salvador; porque é a
única decisão que lhe coloca no Reino de Deus.
Com nossos rostos inclinados, e nossos olhos fechados:
“Pai Celestial, no Nome do Senhor Jesus Cristo
venho a Ti, com todas estas pessoas que estão recebendo
a Cristo como único e suficiente Salvador. Rogo-Te que
as recebas em Teu Reino, e lhes dês a Vida eterna por
meio de Jesus Cristo, nosso Salvador.”
E agora, repitam comigo esta oração, os que vieram
aos pés de Cristo, que estão aqui presentes ou em outras
nações:
“Senhor Jesus Cristo, escutei a pregação do Teu
Evangelho, e Tua Fé nasceu em meu coração.
Creio em Ti com toda a minha alma. Creio em Tua
Primeira Vinda. Creio em Teu Nome como o único
Nome debaixo do Céu, dado aos homens, em que
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Deus, por meio de Jesus Cristo em Seu corpo angelical,
fez o universo. Esse é o mistério de Deus, o Pai, e de
Cristo, do qual São Paulo nos fala em Colossenses,
capítulo 2, do versículo 2 ao 3.
Jesus Cristo é um mistério para a raça humana. E o
mistério de Jesus Cristo é que Ele é o corpo angelical de
Deus – a imagem do Deus vivente; e é também o corpo
físico de Deus, que nasceu através da virgem Maria.
Portanto, Jesus Cristo é a pessoa mais importante que já
pisou neste planeta Terra. Toda pessoa gostaria de
conhecer a pessoa mais importante que vive no planeta
Terra – ou que tenha vivido no planeta Terra. Pois tenho
uma boa notícia: Seu Nome é: SENHOR JESUS CRISTO.
E Sua história está na Bíblia.
Recordem que Cristo disse a Nicodemos: “Em verdade,
em verdade te digo, que quem não nascer da água e do
Espírito, não pode entrar ao Reino de Deus.” [São João 3:5]
Toda pessoa quer entrar ao Reino de Deus. E assim
como para entrar a este reino terreno temos que nascer
nesta Terra, assim também, para entrar ao Reino de Deus,
temos que nascer no Reino de Deus. Da água, ou seja, do
Evangelho, e do Espírito, ou seja, do Espírito Santo.
Esse é o novo nascimento do qual Cristo falou a Nicodemos. E não há outra forma para entrar ao Reino de Deus.
Assim como não há outra forma para entrar a este reino
terreno: é preciso nascer neste planeta Terra.
Para poder entender todas estas Escrituras bíblicas,
temos que começar conhecendo que Deus e o ser humano
são: alma, espírito e corpo.
O ser humano vem crescendo no conhecimento; os
animais não crescem em conhecimento científico, conheci-
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mento acadêmico; senão que, continuam como sempre
foram. Mas o ser humano é mais sábio a cada ano. Por quê?
Porque tem alma.
A diferença entre o ser humano e o animal, é que o
animal não tem alma; o ser humano sim, tem alma; e por
isso pode obter uma educação para seu espírito, e também
pode obter uma educação para sua alma.
A educação para o espírito, podemos obte-la na escola
e nas universidades, para educar nossos sentidos através
dos sentidos do corpo e entre os sentidos do espírito; e
obtemos uma educação.
E, através de uma educação, obtemos títulos, doutorados em diferentes campos do saber. Estamos alimentando assim o espírito, com conhecimento.
Mas como alimentamos nossa alma, que é o mais
importante, e que é o maior que temos? Porque em realidade o que somos é: almas viventes. O espírito que temos é
um corpo de outra dimensão, parecido ao corpo físico que
nós temos. E o corpo físico: o que todos já conhecemos,
como: de carne, ossos e sangue.
Assim como Jesus Cristo disse: “O Pai é maior do que
eu.”, assim você também pode dizer: “Minha alma é maior
que meu corpo e que meu espírito.”
Agora vamos conhecendo a Deus, e quem é Deus; e
vamos conhecendo-nos a nós mesmos como seres humanos, neste estudo bíblico de hoje, domingo, onde em todas
as igrejas se têm a escola bíblica.
Hoje, em nosso estudo bíblico, já podemos ver que a
alma da pessoa equivale a Deus, o Pai, e o espírito da pessoa equivale ao Espírito Santo, e o corpo físico equivale ao
corpo físico de Deus, que é o corpo físico de Jesus Cristo.
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E assim como Jesus Cristo foi glorificado, o corpo
físico dos crentes em Cristo será glorificado; e se morreram, serão ressuscitados em corpos eternos e glorificados
como Jesus Cristo: em Seu corpo físico morreu, foi
sepultado, e depois foi ressuscitado glorificado.
No corpo novo que Cristo dará a todos os crentes nele,
na ressurreição dos mortos em Cristo e transformação dos
que estejam vivos, haverá visão interdimensional.
É importante saber todas estas coisas para que as
pessoas possam compreender por que nos agarramos de
Jesus Cristo com toda nossa alma.
Jesus Cristo está tão jovem como quando subiu ao Céu;
porque Ele está glorificado. E assim estarão todos os
crentes nele. E quem são esses crentes nele que vão estar
glorificados? Todos vocês! E eu também! Porque Ele o
prometeu.
Apocalipse, capítulo 19, do versículo 9 ao 10, diz:
“Bem-aventurados os que são convidados à Ceia das
Bodas do Cordeiro.”
Quando a pessoa escuta a pregação do Evangelho de
Cristo, está escutando o convite. E se recebe a Cristo como
Salvador, recebeu o convite. E Cristo a terá na Ceia das
Bodas do Cordeiro no Céu, onde estarão todos os santos
do Velho Testamento: Abraão, Isaque, Jacó, os patriarcas,
e todos os demais santos do Velho Testamento. Por lá
veremos a Adão e Eva, pois, muitas pessoas gostariam de
ver a Adão e Eva; e ver como eles eram; pois eles estão no
Céu já ressuscitados. E vamos ve-los. E vamos ve-los
jovenzinhos. Vamos ver a todos esses santos e aos profetas
que falaram a Palavra do Senhor para Seu povo. E
veremos a pessoa mais importante do Céu, que todos

