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A REENCARNAÇÃO E A BIBLIA.
2. ABSTRACT.1
We demonstrate that according to the Bible, there is no man of the
spirit of reincarnation. It will also be shown that the spirits
that embody in people are not spirits of men who died, but are
fallen spirits, called demons.

3. INTRODUÇÃO – a reencarnação e a bíblia.
INICIALMENTE DIZEMOS QUE NÃO TEMOS NENHUM interesse em
criticar qualquer credo. O homem é livre para fazer com sua vida física, e
espiritual, e com suas crenças o que bem quiser. Isso não só porque vivemos em
um Estado democrático de direito, mas, principalmente, porque Deus fez o
homem com “Livre-arbítrio”. Até Deus dá ao homem a liberdade de escolher,
então porque nos lançaríamos numa postura contrária a essa liberdade recebida
pelo homem?
Entretanto, além do direito de escolha, o HOMEM tem direito a
INFORMAÇÃO de qualidade, sem mentiras, enganos... É DESEJOS DE DEUS
QUE TODOS SEJAM INFORMADOS DAS VERDADES BÍBLICAS. Isso PARA
podermos TOMAR DECISÕES CONSCIENTES E SEM ENGANOS.
Está em jogo uma existência eterna do espírito do homem no céu ou no
inferno. Todos precisam saber disto: Não se trada de escolha da religião do meu
gosto. TRADA de o NOSSO ESPÍRITO passar a ETERNIDADE COM DEUS, SE
ACEITARMOS JESUS, OU, ficarmos eternamente no inferno, SEM DEUS, SE
NÃO ACEITARMOS A SALVAÇÃO proposta através de JESUS. NÃO EXISTE
OUTRO CAMINHO.2
BEM... VAMOS ADIANTE ESCLARECENDO PARTE DA QUESTÃO. POIS A
ESCOLHA é, ESTRITAMENTE, PESSOAL.

A pergunta é : Quero está no céu com Deus? E , o que devo, ou
não, fazer para ser salvo da ira futura?
 RESPOSTA. JESUS É O CAMINHO ÚNICO PARA A SALVAÇÃO DO HOMEM.
(Sem reencarnação, sem purgatório, sem bondades humanas).

Referências:
1

Em português: Demonstraremos que, segundo a bíblia, não existe reencarnação do espirito do homem. Também
ficará demonstrado que os espíritos que incorporam em pessoas não são espíritos de homens os quais morreram,
mas são espíritos caídos, os chamados de demônios.
2

Disse Jesus: “Eu sou o caminho, e a verdade e a vida; ninguém vem ao Pai, senão
por mim”. João 14:6.
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LUCAS 23.43 "Hoje estarás comigo no paraíso"...



I JOÃO 1:7 "... o sangue de Jesus Cristo, seu filho, nos purifica de todo

pecado."
 ATOS 4:12 E em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu
nenhum outro nome há, dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos.
 I TIMÓTEO 2:5 Porque há um só Deus, e um só Mediador entre Deus e

os homens, Jesus Cristo homem.


ATOS 16:31 E eles disseram: Crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo,

tu e a tua casa.
 JOÃO 14:6 “Eu sou o caminho, e a verdade e a vida; ninguém
vem ao Pai, senão por mim”..
4. DEUS DETERMINOU AO HOMEM MORRER UMA VEZ SOMENTE.
Existe reencarnação? O homem renasce em outro corpo após
a morte?
RESPOSTA : NÃO. O HOMEM morre uma só vez, segundo a
bíblia, depois disso segue-se o juízo eterno.
REFERÊNCIAS:
 HEBREUS 9:24-8 24 Pois Cristo não entrou num santuário feito por mãos,
figura do verdadeiro, mas no próprio céu, para agora comparecer por nós perante a
face de Deus; 25 nem também para se oferecer muitas vezes, como o sumo sacerdote de
ano em ano entra no santo lugar com sangue alheio; 26 doutra forma, necessário lhe fora
padecer muitas vezes desde a fundação do mundo; mas agora, na consumação dos
séculos, uma vez por todas se manifestou, para aniquilar o pecado pelo sacrifício de si
mesmo. 27

E, como aos homens está ordenado morrerem uma só vez,
vindo depois o juízo, 28 assim também Cristo, oferecendo-se uma só vez para
levar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez, sem pecado, aos que o esperam para
salvação.
O HOMEM MORRE E NÃO REVIVE ATÉ O DIA DO ARREBATAMENTO PARA
A IGREJA, OU ATÉ O DIA DO JUIZO FINAL PARA OS NÃO SALVOS.


Jó 14:7 Porque há esperança para a árvore, que, se for cortada, ainda torne a brotar, e
que não cessem os seus renovos. 8 Ainda que envelheça a sua raiz na terra, e morra o seu
O HOMEM VIVE UMA SO VEZ - Cópia de: sexta-feira, 24 de julho de 2015 – 10:48:36.
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tronco no pó, 9 contudo ao cheiro das águas brotará, e lançará ramos como uma planta
nova. 10 O homem, porém, morre e se desfaz; sim, rende o homem o espírito, e então
onde está? 11 Como as águas se retiram de um lago, e um rio se esgota e seca, 12

assim o homem se deita, e não se levanta; até que não haja mais
céus não acordará nem será despertado de seu sono.
 JOÃO 5.28,29-Não vos maravilheis disto; porque vem a hora em que todos os que estão
nos sepulcros ouvirão a sua voz. E os que fizeram o bem sairão para a

ressurreição da vida; e os que fizeram o mal para a ressurreição da
condenação.
QUALQUER DOUTRINA QUE AFASTA O DERRAMAMENTO DE SANGUE PARA REMISSÃO
de pecados É UMA DOUTRINA CONTRARIA AO PROJETO DE DEUS. O apostolo PAULO disse
que qualquer evangelho diferente do que ele pregava era um evangelho “ANATEMA”, OU SEJA
AMALDIÇOADO. Confira o que ele disse:


GALATAS 1:6 Maravilho-me de que tão depressa passásseis daquele que vos chamou à
graça de Cristo para outro evangelho; 7 O qual não é outro, mas há alguns que vos

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.
inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo. 8

SEM DERRAMAMENTO DO SANGUE REMIDOR NÃO HÁ PERDÃO,
JUSTIFICAÇÃO, VEJA O QUE DIZ A BÍBLIA:
 Hebreus 9.22 - E quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue; e sem
derramamento de sangue não há remissão.
A bíblia mostra que, desde Adão, Deus tem demonstrado que o caminho de volta à eterna
morada é ato exclusivo de Deus. A volta ao céu se dá através do derramamento de sangue
inocente.3 Pois a alma que pecar esta morrerá, e como todos pecaram todos estão destituídos da
gloria de Deus.

Então como se dá a salvação?
3

Quando Adão pecou, Deus matou animais, derramou o sangue deles, e com o couro fez vestes para
cobrir a nudez, a carnalidade do homem. Não aceitou as vestes que Adão fizera de folhas, às quais fala
da justiça humana, OU das OBRAS feitas pela mão do homem, para se apresentar diante de Deus
justificado.
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RESPOSTA: Ai e que entra o projeto de Deus através de Jesus. Jesus morreu no lugar
daqueles que o aceitarem. Não há mérito humano, porque o mérito, o merecimento humano é a
morte. Quando aceitamos a Jesus, Deus não nos tratará mais segundo os nossos pecados, mas
conforme a sua misericórdia e justiça. Este é o eterno plano de salvação feito através de Jesus.
As sagradas escrituras falam que Jesus foi sacrificado antes da fundação do mundo. Deus
nos elegeu em Jesus antes da fundação do mundo para sermos Dele.
ou seja

Antes mesmo de existir o homem Deus já sabia que o
homem cairia e já tinha um projeto para salvar o homem e o
trazer de volta para a sua presença.
Desta forma percebe-se que não há lugar para ação humana NESTE resgate DA MORTE
PARA VIDA. Não pode o perdido, o morto tornar a se reencontrar, a ter vida por si só. QUEM TEM
JESUS TEM A VIDA. ELE E A RESSUREIÇÃO E A VIDA. QUEM NÃO TEM JESUS NÃO TEM A VIDA,

COMO DISSE ELE MESMO: JOÃO 14:6 EU SOU O CAMINHO, E A VERDADE E A
VIDA; NINGUEM VEM AO PAI SENAO POR MIM “

5. O SENHOR DAR OPORTUNIDADE AO HOMEM DE SER FILHO DE DEUS.
O QUE NOS FAZ FILHOS DE DEUS, com direito a herança da vida
eterna com Deus?
Resposta: Podemos ser filhos adotivos através da aceitação de Jesus
Cristo como nosso salvador pessoal.
 JOÃO 1:12 Mas, a todos quantos o receberam, aos que crêem no seu nome,
deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus;
 ROMANOS 8:14 Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus,
esses são filhos de Deus.
 ROMANOS 8:16 O Espírito mesmo testifica com o nosso espírito que somos
filhos de Deus;
 ROMANOS 9:8 Isto é, não são os filhos da carne que são filhos de Deus; mas
os filhos da promessa são contados como descendência.
O HOMEM VIVE UMA SO VEZ - Cópia
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 GÁLATAS 3:26 Pois todos sois filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus.
 I JOÃO 3:1 Vede que grande amor nos tem concedido o Pai: que fôssemos
chamados filhos de Deus; e nós o somos...
 I JOÃO 3:2 Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifesto o que
havemos de ser. Mas sabemos que, quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele;
porque assim como é, o veremos.
 I JOÃO 5:2 Nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, se amamos a
Deus e guardamos os seus mandamentos.

QUE MANDAMENTO É ESSE CITADO NO VESÍCULO ACIMA?
RESPOSTA: O MANDAMENTO É CRER EM JESUS CRISTO. LEIA OS
VERSO A SEGUIR:
 II JOAO 1:6 E o amor é este: que andemos segundo os seus mandamentos. Este é o
mandamento, como já desde o princípio ouvistes, que andeis nele.

o seu mandamento é este: que creiamos no nome
de seu Filho Jesus Cristo, e nos amemos uns aos outros,

 I JOÃO 3:23 E

segundo o seu mandamento.

6. OS SERVOS FAZEM OBRAS SOMENTE PARA ADORAÇÃO.
O QUE GERAM OS FRUTOS, AS OBRAS HUMANAS? O QUE GERA AS
BOAS OBRAS NA VIDA DE UMA PESSOA? PORQUE DEVEMOS FAZER O
BEM, AS BOAS OBRAS?

RESPOSTA:
As boas obras do homem GERAM A SANTIFICAÇÃO TERRENA 4 Não
gera a SALVAÇÃO eterna.
4

GERA SANTIFICAÇÃO TERRENA (*), CONFORME SE LER ROMANOS 6:22-23 Mas agora, libertados do pecado, e
feitos servos de Deus, tende o vosso fruto para santificação (santificação ou separação terrena).
O SERVO NÃO DEVE ACHAR QUE SUA SANTIFICAÇÃO, PARA SALVAÇÃO, É fruto de SEUS ATOS, de
suas boas obras, AO CONTRÁRIO, A VERDADEIRA SANTIFICAÇÃO, E PURIFICAÇÃO DOS PECADOS, AQUELA
que garante a vida eterna, é fruto da operação do sangue de Jesus, o ESPÍRITO SANTO em nós. Ele,
o Espírito Santo, que é sangue de Jesus, nos limpa por dentro. Ele limpa, santifica, lava o espírito do homem de toda mácula do
pecado.
(*) terrena é a santificação ou separação do mundo ao alcance do homem. Realizada por ações ou omissões propositais do
homem...
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VEJAMOS:
 ROMANOS 6:19 Falo como homem, por causa da fraqueza da vossa carne. Pois assim
como apresentastes os vossos membros como servos da impureza e da iniqüidade para
iniqüidade, assim apresentai agora os vossos membros como servos da

justiça para santificação. 22 Mas agora, libertos do pecado, e feitos servos de
Deus, tendes

o vosso fruto para santificação, e por fim a vida eterna.

ESCLARECENDO esse tipo de santificação de Rom.6:19,22 :
A Santificação e a contaminação da carne e do espírito do
homem são geradas pelos atos do homem. Entretanto, a santificação
do espírito do homem é realizada, espiritual e internamente, pelo
Espirito Santo de Deus.

A santificação QUE LEVA AO CÉU VEM DE JESUS, DO SEU SANGUE, conforme lemos em APOCALIPSE
7:14 ... lavaram as suas vestes e as branquearam no sangue do Cordeiro. Jesus é quem nos santifica. Caso o homem
pudesse se santificar para a vida eterna JESUS NÃO PRECISARIA DERRAMAR SEU SANGUE PARA TAL FIM.
Está escrito, na Bíblia, que sem santificação ninguém verá a Deus. Por causa desta necessidade de santificação,

JESUS DERRAMOU SEU SANGUE, sem o qual não há SANTIFICAÇÃO para Salvação. Sem o Espírito
Santo de Jesus não há como lavar as vestes no sangue do cordeiro de Deus.
Existem pessoas boas e humanamente santas,(?) porém sem salvação. Estas são separadas do mundo não porque
crêem em Jesus, mas por educação, por sentimentos filosóficos e humanitários, ou por ensinos religiosos diversos, sem estarem
firmados em Jesus. Esta santidade, aparente, lhes será retirada. Conforme lemos em Lucas 8:18 Vede, pois, como ouvis; porque a
qualquer que tiver lhe será dado, e a qualquer que não tiver até o que parece ter lhe será tirado.
Resumindo: Quem não têm Jesus até o que parece ter lhe será retirado. Aos escolhidos NADA faltará porque Ele
gratuitamente nos CONCEDE uma obra completa.
Semelhante paralelo é encontrada na parábola da grande Ceia. Quem chegou à grande ceia sem ter suas vestes lavadas
e remidas no sangue do Cordeiro de Deus, sem ter vestes de salvação foi jogado fora da festa.
Encontramos em HEBREUS que as obras da lei operam justificação terrena, da carne, não podendo operar santificação

Que é uma alegoria para o tempo presente, em que se
oferecem dons e sacrifícios que, quanto à consciência, não podem aperfeiçoar aquele
que faz o serviço; 10 Consistindo somente em comidas, e bebidas, e várias abluções e
justificações da carne, impostas até ao tempo da correção . 11 Mas, vindo Cristo, o sumo sacerdote
espiritual. Vejamos HEBREUS 9:9-26

dos bens futuros, por um maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, isto é, não desta criação,12 Nem por sangue de
bodes e bezerros, mas por seu próprio sangue, entrou uma vez no santuário, havendo efetuado uma eterna redenção. 13 Porque,
se o

sangue dos touros e bodes, e a cinza de uma novilha esparzida sobre os imundos, os santifica,
quanto à purificação da carne, 14 Quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno
se ofereceu a si mesmo imaculado a Deus, purificará as vossas consciências das obras
mortas, para servirdes ao Deus vivo?
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A santificação do espírito do homem não é fruto das obras do
homem. Muito embora a contaminação do espírito do homem seja
em função das “más obras”- o conhecido PECADO.
FAZENDO UM PARALELO COM O MUNDO FÍSICO, PARA
MELHOR ENTENDER:
Como ocorre a limpeza do corpo FÍSICO?
O homem toma banho, se lava e fica limpo das sujeiras físicas,
químicas e biológicas. Assim, seu corpo biológico fica limpo por
fora.
Internamente, o corpo físico também é lavado: O sangue
humano, biológico, faz uma limpeza de toda impureza, física,
químicas e biológicas. O Sangue limpa o corpo humano, por dentro.
Ele retira tudo àquilo que NÃO faz parte do corpo, ou NÃO SERVE
para o corpo biológico humano se manter vivo.
COMO OCORRE A LIMPEZA DO CORPO ESPIRITUAL - O ESPIRITO DO
HOMEM?
Os atos e as boas obras do homem somente limpam o
“exterior”. Através das boas obras fica visível “a limpeza” dos
atos dos servos. No entanto, essas obras, por ser ação externa, de
mãos de homem, NÃO podem fazer a limpeza do espírito do homem.
O espírito do homem só pode ser limpo por aquilo que é espírito, ou
seja, o Espírito Santo, o sangue de Jesus.
Os atos do homem são coisas da carne, por isso, não podem
limpar o espírito do próprio homem. Assim, Deus providenciou algo
maior: O Espirito Santo que é o sangue de Jesus, que, à semelhança
do sangue biológico, limpa o espírito do homem.
O Espírito Santo vem morar no homem através do batismo
“COM O ESPÍRITO SANTO”. Desta forma, a santificação interna,
novamente, é fruto da “OBRA” de Deus.
O HOMEM VIVE UMA SO VEZ - Cópia
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O sangue biológico, o qual é vida biológica e obra de Deus, faz
a limpeza interior do corpo físico. Por sua vez, no caso do espirito
do homem, o Espirito Santo de Jesus, que é vida espiritual, faz a
limpeza INTERNA do espirito do homem.
O Espirito santo, que é o “sangue” de Jesus, EM NÓS, Ele é
quem faz a “limpeza”, por dentro. As obras humanas são materiais,
terrenas e finitas, e, SE QUER PODEM LIMPAR o corpo biológico
humano internamente, muito menos poderia limpar santificar, o
espírito do homem que é espiritual e eterno.
Vejamos um pouco sobre boas obras, as quais não podem
limpar o “espirito do homem” mas devem ser feitas pelos servos de
Deus.
REFERÊNCIAS:
 FILIPENSES 2:15 para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus
imaculados no meio de uma geração corrupta e perversa, entre a qual
resplandeceis como luminares no mundo.
 EFÉSIOS 2 :10 Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para boas
obras, as quais Deus antes preparou para que andássemos nelas.


porque a qualquer que tiver lhe
tiver, até o que parece ter lhe será

LUCAS 8:18 Vede, pois, como ouvis;

será dado,
tirado.

e a qualquer que não

Quem tem Jesus, a essência da vida, não faltará nada e quem não tem o
filho de Deus até o que parece ter lhe será tirado.
 COLOSSENSES 3:10-12 10 E vos vestistes do novo, que se renova para o
conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou; 11
Onde não há grego,
nem judeu, circuncisão, nem incircuncisão, bárbaro, cita, servo ou livre; mas Cristo é
tudo em todos. 12 Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados,

de entranhas de misericórdia, de benignidade, humildade, mansidão,
longanimidade;
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7. A VERDADEIRA SANTIFICAÇÃO – A SANTIFICAÇÃO ESPIRITUAL.
QUAL A IMPORTÂNCIA DA SANTIFICAÇÃO?
SANTIFICAÇÃO? PARA QUE SERVE A SANTIFICAÇÃO?

O

QUE

É

RESPOSTA : SANTIFICAÇÃO E A INCLUSÃO DO HOMEM NO PROJETO SANTO DE
DEUS. É A IDENTIDADE, UNIDADE COM O SANTO JESUS. É CRISTO EM NOS, É
CRISTO EM TODO O NOSSO VIVER. É sermos corpos DE CRISTO e portanto andarmos
obedecendo ao comando DELE que é o CABEÇA DA IGREJA. A santificação serve para
termos comunhão com Deus. Jesus morreu para nos dar a verdadeira santificação. Ele limpou os
nossos pecados.

A IDEIA OU O IDEAL DE JUSTIÇA É A JUSTIÇA QUE VEM, do alto, DE DEUS, POIS PELA
GRAÇA SOMOS SALVOS – PELA FE EM JESUS.5
JESUS É a verdadeira graça
SALVADORA . Assim escreveu o apóstolo Paulo em:

 EFÉSIOS 2:5 Eestando nós ainda mortos em nossos delitos, nos vivificou juntamente
com Cristo (pela graça sois salvos),



Porque pela graça sois salvos, por meio da fé em
Jesus , não vem de vós, é dom de Deus; 9 não vêm das obras,
para que ninguém se glorie. 13 Mas agora, em Cristo Jesus,
vós, que antes estáveis longe, já pelo sangue de Cristo
chegastes perto.
EFÉSIOS 2:8

EXISTE Justificação ou salvação pelas obras humanas?
5 O SANGUE REMIDOR É O SANGUE DE JESUS, SEM ELE NÃO HÁ PERDÃO, E CONSEQUENTEMENTE,

SALVAÇÃO:


MATEUS 26:28 porque este é o meu sangue, o sangue da aliança, que é derramado por muitos para remissão de
pecados.



HEBREUS 9:26... e sem derramamento de sangue não há remissão.



LEVÍTICOS 17 11-14 Porque a vida da carne está no sangue; pelo que vo-lo tenho dado sobre o altar, para fazer
expiação pelas vossas almas; porquanto é o sangue que fará expiação pela alma.12 Portanto tenho dito aos filhos de
Israel: Nenhum dentre vós comerá sangue, nem o estrangeiro, que peregrine entre vós, comerá sangue.13 Também
qualquer homem dos filhos de Israel, ou dos estrangeiros que peregrinam entre eles, que caçar animal ou ave que se
come, derramará o seu sangue, e o cobrirá com pó; 14 Porquanto a vida de toda a carne é o seu sangue; por isso tenho
dito aos filhos de Israel: Não comereis o sangue de nenhuma carne, porque a vida de toda a carne é o seu sangue;
qualquer que o comer será extirpado.



I CORÍNTIOS 1:30 Mas vós sois dele, em Jesus Cristo,

o qual para nós foi feito por Deus
sabedoria, e justiça, e santificação, e redenção.
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RESPOSTA: NÃO HÁ JUSTIFICAÇÃO PELAS OBRAS DO HOMEM.
SOMOS JUSTIFICADOS PELA FÉ EM JESUS, O QUAL É A OBRA
PERFEITA DE DEUS PARA JUSTIFICAR TODO QUE CRÊ. NÃO É
OBRA DE HOMEM, DE PECADOR SE ESFORÇANDO PARA VIVER A
LEI, MAS OBRA SANTA DE DEUS a FAVOR DO HOMEM. OBRA
DAQUELE QUE É A LEI PERFEITA, A LEI ESTABELECIDA PELA SUA
GRAÇA.
LEIAMOS O QUE DIZ O VERSO ABAIXO:
 GÁLATAS

2:16: “Sabendo que o homem não é justificado

pelas obras da lei, mas pela fé em Jesus

Cristo, temos também crido em

, porquanto
pelas obras da lei nenhuma carne será justificada.
Jesus Cristo, para sermos justificados pela fé de Cristo e não pelas obras da lei

8. APERFEIÇOAMENTO DO ESPIRITO POR ATOS DO HOMEM.

QUANTO AO APERFEIÇOAMENTO PESSOAL ATÉ SER
IGUAL A DEUS. QUE FIM TERÁ ESTE INTENTO?
RESPOSTA: O FIM É A MORTE POR SER UMA MENTIRA DO
ADVERSÁRIO. Isso é impossível de ser alcançado por ato humano.
ISTO NÃO É PROJETO DE DEUS. O homem não deve cometer o
mesmo pecado que cometeu o inimigo de Deus. Não devemos querer
ser igual a Deus. Devemos, isso sim, fazer como fez Jesus.
LEIAMOS:
 SALMOS 89:6 Pois quem no firmamento se pode igualar ao Senhor? Quem entre os
filhos de Deus é semelhante ao Senhor,

Tende em vós aquele sentimento que houve também
em Cristo Jesus, 6 o qual, subsistindo em forma de Deus, não
considerou o ser igual a Deus coisa a que se devia aferrar , 7 mas

 FILIPENSES 2:5

esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, tornando-se semelhante aos homens;
8 e, achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, tornando-se

obediente até a morte, e morte de cruz. 9 Pelo que também Deus o exaltou
soberanamente, e lhe deu o nome que é sobre todo nome; 10 para que ao nome de Jesus se
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dobre todo joelho dos que estão nos céus, e na terra, e debaixo da terra, 11 e toda língua
confesse que Jesus Cristo é Senhor, para glória de Deus Pai.

QUAL FOI UM DOS MAIORES PECADO DO ADVERSÁRIO?
RESPOSTA: O SEU MAIOR PECADO FOI QUERER SER
IGUAL A DEUS. CONFORME ESTA ESCRITO EM:
 ISAIAS 14:13-15 E tu dizias no teu coração: Eu subirei ao céu, acima das estrelas de
Deus exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei, aos lados do
norte. 14 Subirei sobre as alturas das nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo. 15
E contudo levado serás ao inferno, ao mais profundo do abismo.



para que não se ensoberbeça e venha a cair
na condenação do Diabo.
I TIMÓTEO 3:6 não neófito,

ISTO É, O MALIGNO se fez igual a Deus.

9. O VERDADEIRO CAMINHO PARA O CÉU.
HÁ OUTRA FORMA DE CHEGARMOS A DEUS? DE IRMOS
ATÉ DEUS?
RESPOSTA: NÃO EXISTE OUTRO CAMINHO OU FORMULA
PARA IRMOS ATÉ DEUS. HÁ UM SÓ CAMINHO para
CHEGAR A DEUS – O CAMINHO É JESUS.
A PALAVRA DE JESUS DIZ QUE ELE É O ÚNICO CAMINHO, OU MEIO ÚNICO, DE IRMOS
A DEUS PAI.
LEIAMOS:



JOÃO

14:6 Respondeu-lhe Jesus:

Eu sou

o

caminho, e a verdade, e a vida;

ninguém vem ao Pai, senão por mim.
IGUALMENTE OS APÓSTOLOS DO SENHOR DIZIAM QUE JESUS É O
ÚNICO CAMINHO.

 I TIMÓTEO 2:5 Porque há um só Deus, e um só Mediador entre

Deus e os homens, Cristo Jesus, homem.
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 HEBREUS 9:15 E por isso é mediador de um novo pacto, para que,
intervindo a morte para remissão das transgressões cometidas debaixo do
primeiro pacto, os chamados recebam a promessa da herança eterna.
 HEBREUS 12:24 ...e a Jesus, o mediador de um novo pacto, e ao sangue da
aspersão, que fala melhor do que o de Abel.

10. O HOMEM E A SUA SALVAÇÃO.

O HOMEM PODE SE AUTO SALVAR? É POSSÍVEL O
HOMEM SALVAR A SI PRÓPRIO OU A OUTREM?
RESPOSTA: NÃO.
SALVAR A SI PRÓPRIO.

É

IMPOSSÍVEL

AO

HOMEM

JESUS DISSE QUE É IMPOSSÍVEL O HOMEM
SALVAR A SI PRÓPRIO.


MATEUS 19:22 Quando Jesus ouviu isso, disse-lhe: Ainda te falta uma coisa;
vende tudo quanto tens e reparte-o pelos pobres, e terás um tesouro no céu; e vem,
segue-me. 23 Mas, ouvindo ele isso, encheu-se de tristeza; porque era muito rico. 24
E Jesus, vendo-o assim, disse: Quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que
têm riquezas! 25 Pois é mais fácil um camelo passar pelo fundo duma agulha, do
que entrar um rico no reino de Deus. 26 Então os que ouviram isso disseram:

Quem pode, então, ser salvo? 27 Respondeu-lhes: As coisas que são

impossíveis aos homens são possíveis a Deus.
NA TRADUÇÃO DE JOAO FERREIRA DE ALMEIDA REVISTA E ATUALIZADA
VERSICULO 27 :” Jesus,

fitando neles o olhar, disse-lhes:

DIZ NO

Isto é

impossível aos homens, mas para Deus tudo é possível.

“

PORQUE SALVAÇÃO NÃO PODE SER ALCANÇADA PELO
PRÓPRIO HOMEM?
RESPOSTA:PORQUE

O PROJETO É DE DEUS SALVANDO O HOMEM, e NÃO DO
HOMEM SALVANDO A SI PRÓPRIO.
É IMPOSSÍVEL ao homem PERDIDO SE AUTOENCONTRAR. É IMPOSSÍVEL ao homem MORTO em seus pecados SE AUTO-VIVIFICAR.
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DEUS DIZ QUE O HOMEM POR MAIS FIRME QUE ESTEJA E TOTALMENTE
VÃO.

 SALMOS 39:5 Eis que mediste os meus dias a palmos; o tempo da
minha vida é como que nada diante de ti. Na verdade, todo homem,
por mais firme que esteja, é totalmente vaidade.
COMO É A JUSTIÇA HUMANA, SUAS OBRAS DE JUSTIÇAS,
DIANTE DE DEUS?
RESPOSTA: NOSSOS ATOS DE JUSTIÇA SÃO COMO TRAPOS DE
IMUNDICIE DIANTE DE DEUS.
REFERÊNCIAS:

 ISAÍAS 64:6 Pois todos nós somos como o imundo, e todas as
nossas justiças como trapo da imundícia; e todos nós
murchamos como a folha, e as nossas iniqüidades, como o
vento, nos arrebatam. ( COMO PODERIAMOS, ENTÃO, QUERER NOS
JUSTIFICAR COM TRAPOS DE IMUNDICIE? CERTAMENTE QUE ISTO É
IMPOSSÍVEL DIANTE DE UM DEUS TRÊS VEZES SANTO.)

 JÓ 14:4 Quem do imundo tirará o puro? Ninguém.
 GÊNESIS 8:21 Sentiu o Senhor o suave cheiro e disse em seu coração: Não tornarei mais a

porque a imaginação do coração do
homem é má desde a sua meninice; nem tornarei mais a ferir todo vivente, como
amaldiçoar a terra por causa do homem;

acabo de fazer.
 LUCAS 11:

13 Se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos,

quanto mais dará o Pai celestial o Espírito Santo àqueles que lho pedirem?

11. UM POUCO SOBRE A NECROMANCIA.

É POSSÍVEL, OU NÃO E PERMITIDO, FALAR COM
ESPÍRITOS MORTOS?
RESPOSTA: NÃO É POSSÍVEL FALAR COM ESPÍRITO DE DEFUNTOS. NEM É PERMITIDO.

Os espíritos que se apresentam como espíritos de defuntos são os anjos
que foram expulsos do céu juntamente com o arqui-inimigo. Por isso Consultar
aos mortos é abominação punível com a morte. Deus não aceita que
conversemos, consultemos espíritos “espíritos mortos”, por se tratar de
uma mentira.
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Dissemos “mortos” e não “de mortos” porque de fato não são
espíritos de pessoas que morreram, mas anjos que caíram junto com o
adversário ao se rebelar contra Deus. No entanto, os servos, em muitas
ocasiões, no passado falaram, e ainda hoje podem falar, com anjos
ministradores vindos da parte Deus. Anjos que não se rebelaram contra
Deus.

Vejamos a proibição bíblica:
 DEUTERONOMIO 18:12 pois 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. 13 Perfeito serás para
com o Senhor teu Deus. 14 Porque estas nações, que hás de possuir, ouvem os prognosticadores e os
adivinhadores; porém, quanto a ti,

o Senhor teu Deus não te permitiu tal

coisa..
 ISAIAS 8:19

Quando vos disserem: Consultai os que têm espíritos familiares e os
feiticeiros, que chilreiam e murmuram, respondei: Acaso não consultará um povo a
seu Deus? acaso a favor dos vivos consultará os mortos? 20 A
Lei e ao Testemunho! se eles não falarem segundo esta palavra, nunca lhes raiará a
alva. 21 E passarão pela terra duramente oprimidos e famintos; e, tendo fome, se
agastarão, e amaldiçoarão o seu rei e o seu Deus, olhando para o céu em cima.

Deus chamou de mortos os espíritos que falam através
do necromantes porque tais espíritos são espíritos caídos,
mortos, pois OS ESPÍRITOS, os anjos do senhor, em
toda a palavra e mostrados que eles, são vivos.
Os espíritos que falam através de necromantes,
médiuns, são espíritos que caíram juntos com o
adversário por terem se rebelado contra Deus.
12. FINALIZANDO... Tentando... O assunto é extenso..

JESUS NÃO É UM ESPÍRITO ELEVADO. Ele é uma só
pessoa com Deus. DISSE JESUS:”EU E O PAI SOMOS UM”. EM OUTRA
PASSAGEM DIZ QUE :PAI FILHO E ESPIRITO SANTO SÃO UMA SÓ PESSOA.

Vejamos isso:
 JOÃO 10:30 Eu e o Pai somos um.
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 I JOÃO 5:7 Porque três são os que testificam no céu: o Pai, a Palavra, e
o Espírito Santo; e estes três são um.

 JOÃO 1:1 No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com
Deus, e o Verbo era Deus.
Esperamos que tenha conseguido te esclarecer um pouco. Caso
tenha mais dúvidas vá às sagradas escrituras. As dúvidas não vêm
de Deus. Elas podem te matar espiritualmente. Busque ao Senhor
Jesus. Ele te ama muito.
Leia uma bíblia do tipo: AR, ARC, FIEL, evite as dos tipos
atualizadas...
13. PEQUENO OSCULO SANTO DE DESPEDIDA.
Que a paz e a graça de Jesus nos iluminem, e nos livre
de toda doutrina que não venha de Deus.

O SENHOR JESUS VIRÁ PARA BUSCAR SUA IGREJA. SUA IGREJA É COMPOSTA POR TODOS
QUE SÃO BATISADOS COM O ESPÍRITO SANTO. Busque esta benção única para tua vida.
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