Os escritos de Paul
Capítulo 1
Paul é um dos mais citado de todos os apóstolos de Jesus, no entanto, seu significado tem sido mal
interpretado tanto por forma a torná-lo irreconhecível do que realmente significa Deus.
Paul é o profeta Jesus aos gentios. Como com todos os profetas de Deus, Jesus seria instruir Paul Paul
iria escrever e publicar o que Jesus disse-lhe para as gerações futuras aprender. Que os escritos de Paul foram
escritos na língua original foi o grego antigo e desde então foi traduzida para a maioria das línguas modernas
mundo. Infelizmente, no processo de tradução, Satanás tem tido influência, fazendo com que grande parte das
traduções modernas para ser alterados a partir do significado original. Por esta razão eu ofereço esta explicação
sobre os escritos de Paul, dada a mim por Deus e usando o original grego para determinar a correta palavra
moderna para melhor dar o verdadeiro significado do que Paul escreveu.

Conversão de Saul
Paul começa como Saul, um estudante fervoroso e zeloso dos anciãos templo em Jerusalém. Como tal
foi altamente educado para uma pessoa na idade do primeiro século D.C. como mantemos o tempo hoje.
E Saul, ainda respirando ameaças e mortes contra os discípulos do senhor, fui até o sumo sacerdote e desejado
da-lhe cartas para Damasco, para as sinagogas, que se encontrou qualquer um desta forma, (seguidores de Cristo), se
eram homens ou mulheres, ele os conduzisse presos a Jerusalém. Atos 9:1-2

Saul é um jovem sacerdote do templo, e como parte de suas funções e formação ele tem oportunidade de
estar presente durante as reuniões do Conselho superior, que é a maior autoridade da interpretação da Bíblia da
nação de Israel. Durante um encontro tão Saul foi testemunha no julgamento de um jovem de Cristo chamado
Stephen, (atos 07:54-59), que, por causa de seu testemunho de Jesus como sendo o Messias e Cristo,
contrariando os ditames do Conselho Supremo, foi apedrejado até a morte, de que Saul também foi testemunha.
Como parte das suas funções, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do senhor, Saul
iria procurar outros que pregava o testemunho de Jesus e desse modo causado que deveriam ser perseguidos,
torturados e assassinados também. Em tempo, cheio de seu zelo para destruir os seguidores de Jesus, Saul
consultou o sumo sacerdote, e desejado da-lhe cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de trazer
aqueles que estão de fora de Jerusalém à justiça cara para suas blasfêmias perante o Alto Conselho.

Poder de Satanás sobre os judeus
Para dar perspectiva ao zelo de Saul, que quero mostrar-te o seguinte.
E o dragão indignou-se com a mulher e foi para guerrear com o remanescente da sua semente, os que guardam
os mandamentos de Deus, e têm o testemunho de Jesus Cristo. Apocalipse 12:17

Dei a explicação deste versículo antes, mas gostaria de explicar novamente em relação a Saul que
exerce.
O dragão é Satanás, e ele vale a pena, (tendo extrema raiva e ódio), com a fé estabelecida por Jesus e
desejos para destruí-lo antes que ele tem uma chance de crescer.
A mulher é a Igreja de Cristo ou as pessoas das congregações que dão culto a Deus de acordo com a fé,
como ensinado por Jesus. É esta igreja e as congregações de pessoas, (a semente da mulher), que Satanás
através da alma empenha-se em destruir.
É através dos anciãos do templo que Satanás tenta primeiro esta destruição, e Saul e outros como ele é a
calha de ferramenta quem Satanás tem influência e controle para realizar a sua destruição. Os anciões do
Templo de acreditar que eles estão fazendo o serviço sagrado de Deus em sua tentativa de destruir os seguidores
de Jesus, mas por causa de sua cegueira da verdade falada por Jesus, é Satanás quem eles servem.
Os costumes e tradições dos judeus, estabelecidas ao longo de gerações, tornaram-se mais importantes a
zelar pelos anciões do templo do que é a lei e a palavra de Deus. Tudo o que Jesus ensinou pode ser suportado
pela Escritura como foi durante a época de Jesus, ou como está escrito no antigo testamento lá não sendo
nenhum novo testamento ainda.
Portanto, tendo dado cartas dos anciãos templo, viagens de Saul a Síria de Damasco, a fim de
desempenhar sua destruição dos seguidores de Jesus naquela cidade, ainda pensado que ele está fazendo a obra
de Deus.

Jornada de Paul para Damasco
Uma voz é ouvida.
E como ele viajou, ele chegou perto de Damasco: e de repente lá brilhou redondo sobre ele uma luz do céu: e ele
caiu por terra, ouviu uma voz dizendo-lhe: Saulo, Saulo, por que tu persegue me? Atos 9:3-4

Durante sua viagem para Damasco, Saul ouve uma voz que não se fala de qualquer um dos seus
companheiros.
E ele (Saul) disse, "Quem sois vós, senhor?" E o senhor disse: "Eu sou Jesus a quem tu recalcitrar: é difícil para
ti contra os aguilhões." Atos 9:5

Então, esta é uma visão dada a Saul de Jesus. Como usado aqui, a palavra significa "Idiotas" , para
fazer alguém se sentir um mal-estar súbito e forte; por exemplo, por causa de culpa ou
vergonha, que me sugere que Saul está lutando contra a boa consciência.

Lembre-se: Saul foi testemunha do julgamento de Stephen e ouvi que tudo que Stephen disse. Esse
uso da palavra "pica" sugerir-me que como ele viajou para Damasco, Saul tinha dado muita importância ao
testemunho de Stephen, e talvez isso deu causa de Saul para questionar a justiça de suas perseguições dos
seguidores de Jesus. Deus podem ver nos corações dos homens, então sugiro que Deus-Jesus conflito mental de
ver Saul escolheu para manifestar-se antes de Saul, assim, alcançar a conversão de Saul na crença dos
ensinamentos de Jesus Cristo.
E ele (Saul) tremendo e espantado disse, "Senhor, que murcha tu me fazer?" E o senhor disse-lhe, "Arise e vá
para a cidade e devem ser disse-te o que tu deve fazer." Atos 9:6

Coloque-se no lugar de Saul; Você acredita que você está fazendo a obra de Deus e é justificados em sua
perseguição e execução daqueles que pregam e adoração contrária as tradições estabelecidas pelos anciões do
templo durante muitas gerações. Então como você está viajando para continuar este trabalho, ouviu uma voz
from out of nowhere, perguntando, "por que me persegues?" Não tenho certeza sobre você, mas seria chamar a
minha atenção e me assusta muito. Ainda mais do que isso, esta voz diz-lhe que é Jesus, o homem cujos
ensinamentos é estabelecidos para destruir.

No testemunho dos outros
E os homens que viajaram com ele, ouvindo uma voz, mas não vendo ninguém. Atos 9:7

Aqueles que acompanham a Saul ouvem a voz, mas não vejo quem é que está falando, que equivale a
dizer que Saul tem testemunhas deste evento, para que outros que se encontram em Damasco, pode acreditar a
conversão de Saul por causa destas testemunhas. Oft vezes pergunto-me qual destes outros que viajou com Saul,
onde eles também se converteu, mas não há discussão na Bíblia que lhes dizem respeito.

Saul está cego.
E Saul se levantou da terra; e quando seus olhos foram abertos, ele não viu nenhum homem: mas eles levaram-o
pela mão e colocou-o em Damasco. Atos 9:8

Como prova de que Saul não após um curto período de tempo acreditaria que ele tinha imaginado o que
ele tinha visto e ouvido, Deus, Jesus ele remove vista de Saul. Seria difícil pensar que você só tinha imaginado
uma coisa, quando você já não podia ver, como um lembrete de que não foi um sonho.
E esteve três dias sem ver, e nem comer nem beber. Atos 9:9

Eu não encontrei nada nesta conta da conversão de Saul, que Jesus exigido que Saul rápido depois de ele
ter uma visão de Jesus falando com ele, mas como você pode ver, Saul fá-lo por três dias. No calor do Oriente
Médio, para ir sem água para três dias é perigosos e pode levar à morte, mas pelo menos, ele deixa o seu corpo
fraco.

Ananias de Damasco
Havia uma discípula em Damasco, chamado Ananias; e lhe disse o senhor em uma visão, "Ananias". E ele disse:
"Eis que estou aqui, senhor." E o senhor disse-lhe: "Levanta-te e vai à rua chamada direita e inquirir em casa de Judas
por um chamado Saulo, de Tarso: pois eis que ele está orando e viu numa visão um homem chamado Ananias entrar e
colocar a mão nele, que ele pode receber sua vista. Atos 09:10-12

Como você pode ver, não só a Saul e aqueles com ele são testemunha a esta visão de Jesus, mas este
Ananias de Damasco, que é descrita aqui como um discípulo de Jesus. Esse testemunho adicionado à visão de
Jesus, ainda é mais uma prova que Saul tem que mostrar outros discípulos que ele foi convertido. Sem esta
visão adicionado, não tenho certeza se Saul teria sido aceito ou dado confiança pela Congregação de Cristo
Damasco.

Por que Saul?
Então Ananias respondeu: "Senhor, tenho ouvido por muitos deste homem, quanto mal ele fez aos teus santos em
Jerusalém: e aqui ele tem autoridade dos principais dos sacerdotes para ligar tudo isso chamar em vosso nome. Atos
09:13-14

Ananias, manifesta a sua preocupação em relação a Saul e reconhece seu entendimento dos quais e para
quais serviços maus que Saul tem-se empenhado. Pense sobre o que está acontecendo. Ananias é dada uma
visão, e nessa visão ele é contado por Jesus para buscar este Saul, que Ananias está ciente de como Saul

persegue aqueles que seguem os ensinamentos de Jesus e mesmo assim, Ananias perguntas como sábias pode
ser para ele a abordagem Saul.

Saul, ungido por Jesus
Mas o senhor disse-lhe: "vai-te: porque ele é um vaso escolhido para mim, para levar o meu nome antes os
gentios e reis e os filhos de Israel: pois vou shew-lo quanto deve padecer pelo meu nome. 09:15-16 de atos

Jesus então por compaixão para apreensões de Ananias explica que Saul foi escolhido por Deus, e que
será tarefa dele (Saul) para pregar a fé estabelecida por Jesus para os gentios, bem como reis e os filhos de
Israel. É por causa destas garantias dado Ananias de Deus-Jesus, em uma visão, que Ananias faz como ele é
ordenado.

Lembre-se: Ananias não era um com Saul quando ele teve a visão. A visão que Ananias recebe de
Jesus é separada. Gostaria de sugerir que Ananias tinha conhecimento que Saul tinha receber uma visão de
Deus, mas aprende-se de pela primeira vez o próprio Jesus e não de qualquer outra pessoa.

Judas de Damasco
Ananias e seguiu seu caminho e entrou em casa; e colocar suas mãos sobre ele disse, "irmão Saul, o
senhor, até Jesus, que apareceu a ti da forma que tu chegastes, enviou-me, que fôra receber teus olhos e ser
cheio do Espírito Santo." Atos 09:17
Ananias, servo fiel de Jesus que ele é, vai para a casa do homem chamado Judas, que mora na rua
chamada direita e coloca a mão sobre Saul, como ele foi instruído a fazer pela visão de Jesus.
Gostaria de apontar que esse Judas não é um discípulo de Jesus, que ele deve ser um judeu leal, que deu
espaço para um membro da elite do templo em que Saul está. Para Ananias de entrar nesta casa de judeus e falar
com Saul, como ele faz, revela a este judeu, Judas, Ananias' verdadeiro a seguir. Estes são tempos perigosos
para os seguidores de Cristo, e Ananias revela sua coragem em cumprir aquilo que ele é dado por Jesus.
Ananias arrisca sua própria vida na realização as instruções dadas a ele por Deus-Jesus. Isso para mim mostra
que você e eu apenas como sua fé é forte e sua vontade de arriscar a própria vida a fim de realizar a vontade de
Deus.
e imediatamente caiu dos olhos dele (de Saul) como tinha sido escalas: e ele recebeu vista
imediatamente, se levantou e foi batizado. E quando ele tinha recebido a carne, ele foi reforçado. Em seguida

foi Saul certos dias com os discípulos que estavam em Damasco. E imediatamente ele pregou Cristo nas
sinagogas, que ele é o filho de Deus. Atos 09:18-20
Estou curioso para saber, se o homem Judas falada daqui também foi convertido. Afinal de contas ele
sem dúvida ouviu tudo o que o depoimento das testemunhas a esta visão de Saul s que eles próprios tinham sido
testemunhas às palavras faladas, como se fora do ar e depois com este Ananias vindo à sua casa e por falar em
sua própria visão de Jesus. Acha que talvez Judas também foram convertidos com tais provas de Jesus. Eu teria
sido duro pressionado para não acreditar que se eu tivesse sido Judas, mas parece não haver nenhuma menção
nas escrituras que dá resposta a esta pergunta.
Quando leio a Bíblia, não li as palavras, eu gostaria de permitir que Deus é palavra viva para Wrap-me,
colocando-me no evento sendo falado, permitindo-me a experiência do evento, como se eu estava lá como o que
estava acontecendo. O acima é um exemplo de como conseguir isso através de perguntas sobre o conjunto da
mente daqueles que estão sendo falado.

A primeira dúvida
Mas todos, (os seguidores de Cristo), que o ouviu estavam espantados e disse; "Não é isso que destruiu que
chamou este nome em Jerusalém e veio para cá por essa intenção, que os conduzisse limite até o sumo sacerdote? Atos
09:21

Como você pode imaginar, não todos que ouvir Saul falar estão convencidos que ele é sincero em sua
conversão, e aqueles que aceitam isso são espantados com a história do mesmo e a prova viva do poder de
Jesus, o filho de Deus. Toda a glória a Deus e ao seu filho Jesus Cristo.

Ministério de Paul
Mas Saul aumentou mais na força e confundiu os judeus que habitavam em Damasco, provando que este é o
próprio Cristo. Atos 09:22

Posso pensar em duas possíveis significados para as palavras: "Mas Saul aumentou mais em força."
Isto pode significar que depois de não ter comido por três dias, o corpo de Saul era semana, e, portanto, esta fala
de aumento de Saul na força do corpo que Saul apreciado. Um significado alternativo é que Saul foi aumentado
no conhecimento dos ensinamentos de Cristo, e com esse conhecimento, sua força em pregar os ensinamentos
de Jesus foi ampliada.

A palavra "Confounded" como usado no verso acima significa: 1. intrigado ou confuso com
alguma coisa. 2. uma expressão de aborrecimento ou irritação.
Com base no contexto em que este versículo é plantado, sugiro que o segundo significado é correto.
Na maior parte do novo testamento, quando Deus ou um dos seus Apóstolos fala ou escreve de "judeus"
é em referência a aqueles de quem faz não aceitar Jesus como o Messias de Israel, mas continuar
na adoração de Deus, como se tornou tradição para fazer, e não como a palavra de Deus ordena. É nesta
definição onde é o contraste entre o que e que um judeu é comparado com o que e que um israelita.

Lembre-se: israelita é o nome pelo qual pode ser chamado de todos os Santos de Deus, mas um
judeu é que que um cidadão da nação de Israel ou um seguidor da pregação do templo em Jerusalém é chamado.
Porque os judeus não aceitam Jesus como o Messias, eles caem longe de ser os Santos de Deus, mesmo que eles
guardam todos os dez mandamentos de Deus.

Vida de Paul em risco
E depois que muitos dias foram cumpridos, os judeus levaram um advogado para matá-lo: mas espera sua
postura era conhecida de Saul. E eles assistiram os portões dia e noite para matá-lo. Atos 09:23

Com a conversão de Saul e sua pregação Franco de Jesus como o Messias e, portanto, o filho de Deus,
os judeus de Damasco ofendeu-se e conspiraram para matá-lo. Evidentemente, Saul foi dado aviso de sua
tentativa, que é por isso que esta conspiração é conhecido por ele.

Satanás faz guerra
Esta guinada repentina de ser um dos honrado sacerdotes do templo àquele de um blasfemador caçado,
revela quão perigoso era depois que Jesus foi crucificado, e como Satanás de seu controle e influência sobre os
anciões do templo, esforçou-se destruir os ensinamentos de Jesus, antes que eles mal tinham começado um
seguinte. Este então mostra a relevância e o cumprimento desta profecia do livro do Apocalipse.
E o dragão indignou-se com a mulher e foi para guerrear com o remanescente da sua semente, os que guardam
os mandamentos de Deus, e têm o testemunho de Jesus Cristo. Apocalipse 12:17

Paul vai para Jerusalém
Então os discípulos levaram por noite e decepcioná-lo na parede em uma cesta. Quando Saul era vir a
Jerusalém, ele ensaio para juntar-se aos discípulos: mas eles tinham muito medo dele e acredita-se não que ele era um
discípulo. Atos 09:24-26

A fim de escapar os judeus de Damasco, Saul é descido por cima do muro que circunda a cidade de
Damasco e foge para Jerusalém. Ele deixou de ser seguro para voltar à sua antiga vida, visa unir os discípulos
em Jerusalém, que rejeição-lo, não acreditando que ele foi convertido.

Barnabé fica por Saul
Mas Barnabé o levou e o trouxe aos apóstolos e declarou-lhes como ele (Saul) tinha visto o senhor no caminho, e
que ele (Jesus) tinha falado com ele, e como ele (Saul) tinha pregado corajosamente em Damasco em nome de Jesus.
Atos 09:27

Só posso supor que Barnabé era um conhecido de Saul de sua vida anterior, ou foi alguém que Saul
tinha suspeitado como sendo um seguidor de Jesus, e então ele o procurou. Evidentemente, Barnabas acreditou
na história de Saul sobre sua conversão, porque Barnabé leva-lo antes dos apóstolos de Jesus, em seguida, dá
testemunho em nome de Saul.
E ele estava com eles entrando e saindo em Jerusalém. Atos 09:28

Isto então nos diz, que os apóstolos também devem ter acreditado, talvez com alguma apreensão e
aceitou a Saul em suas fileiras.

Um defensor para Cristo
E falava ousadamente no nome do Senhor Jesus e disputada contra os gregos: mas eles foram prestes a matá-lo.
Atos 09:29

Evidentemente Saul não medir suas palavras, por falou ousadamente, dando a discussão e argumento
sobre Jesus como o filho de Deus. As suas palavras, que refutou a vontade dos anciões do templo, muitos
esforços para silenciá-lo por tê-lo matado.

Saul viaja a Cesaréia
Que, quando os irmãos sabiam, que o trouxe para baixo para Caesarea e enviaram para Tarso. Atos 09:30

Reconhecendo o seu zelo e a verdade de sua conversão, os irmãos em Cristo o ajudava em escapar de
Jerusalém, onde ele então passou a Cesaréia e então para Tarso. É meu entendimento que Saul cresceu em
Tarso, sendo a sua casa e onde ele tinha família.

A igreja se expande
Então tinha as igrejas descansar ao longo de toda a Judéia e Galiléia e Samaria e foram edificados; e
caminhando no temor do senhor e no conforto do Espírito Santo, foram multiplicados. Atos 09:31

Meu entendimento de que as palavras: "então as igrejas tinham descansar", sugere que, por um tempo,
a perseguição dos seguidores de Jesus Cristo, pelo menos nas cidades acima, apaziguou, dando assim o debate
aberto e sem impedimentos dos possíveis ensinamentos de Jesus.
Este versículo também nos diz que por causa da pregação de Saul, as terras de Israel foram edificados,
ou ensinou e convertido para os ensinamentos de Jesus.

O Apóstolo João se junta a Saul
Para eles, (Saul e Barnabé), sendo enviado pelo Espírito Santo, partiu a Selêucia; e dali navegaram para Chipre.
E quando eles estavam em Salamina, pregavam a palavra de Deus nas sinagogas dos judeus: e eles também tiveram de
John (o apóstolo) ao seu ministro. Atos 13:4-5

O Apóstolo João é o filho de Zebedeu e irmão também de James. Também é meu entendimento que isto
é o mesmo João que é dado as visões por Jesus e sua gravação aquelas visões no livro do Apocalipse.
John acompanhado, então, Saul e Barnabé durante a primeira parte de sua jornada. Presumo que João
veio junto com Saul, a fim de continuar a melhorar o conhecimento de Saul e a compreensão de Jesus e seus
ensinamentos, mas na minha leitura da história de Saul para Paul, eu fiquei para acreditar que é Jesus, que na
verdade instrui o Paul não qualquer um do Apsotles.

Lembre-se: O Apóstolo João sabia que Jesus face a face e pessoalmente, Considerando que Saul
não conhecia Jesus.

Cuidado com os falsos profetas
E quando eles passaram a ilha até Pa'phos, encontraram um certo feiticeiro, um falso profeta, judeu, cujo nome
era Bar-jesus: que estava com o adjunto do país, Sergius Paulus, um homem prudente; Quem ligou para Barnabé e Saul
e desejado para ouvir a palavra de Deus. Atos 13:6-7

Elimas, agente de Satanás
Mas Elimas, o mago (para assim se chama por interpretação) resistiu a eles, buscando dar as costas o
adjunto da fé. Atos 13:8
Este Elimas, quem é judeu, é referida como sendo um feiticeiro. Não vejo essa pessoa como sendo um
dos sacerdotes do templo, mas alguém que está sob a influência de Satanás, quem já ouviu falar dos
ensinamentos de Jesus, mas ao invés de ser convertido por aquelas palavras, tenta estabelecer sua própria
religião, com ele próprio como líder. Por corromper o que Jesus pregou, Elimas é evitar que outros verdadeira
palavra de Deus.
Nos esforços deste feiticeiro, Satanás está tentando poluir os ensinamentos de Jesus, mesmo assim
apenas um par de anos depois de Jesus é crucificado, cumprindo a profecia de Jesus que isso iria acontecer.
Para lá hão de surgir falso Cristo e falsos profetas, e devem farão grandes sinais e prodígios; de modo
que, se fosse possível, eles devem enganar o eleito muito. Matthew 24:24
Vejo isto como Satanás é registrado pela primeira vez a tentativa de estabelecer uma religião falsa baseia
a má interpretação dos ensinamentos de Jesus.

Saul é chamado Paul
Então Saul, (que também é chamado Paul,) preenchido com o Espírito Santo, pôs seus olhos sobre ele e
disse, "O cheio de cessarás tudo e todas as travessuras, tu filho do diabo, inimigo de toda justiça, murcha, tu
não cessam de perverter os retos caminhos do senhor Tu? Atos 13:9-10
Paul deve ter visto este Elimas como um agente de Satanás também, como é evidenciado pelo seu acima
de palavras.

Paul tem poder sobre o diabo
e agora, eis que a mão do senhor é sobre ti, e tu serás cego, não vendo o sol por uma temporada. E
imediatamente caiu sobre ele uma névoa e escuridão; e foi buscando alguns para levá-lo pela mão. Atos 13:11
Neste versículo, Deus revela seu poder sobre Satanás. Deus podem proteger seus profetas e Santos, mas
como você pode ver, Satanás não podem proteger aqueles a quem ele controla da ira de Deus.
Em seguida, o delegado, quando ele viu o que foi feito, acredita-se, sendo surpreendido com a doutrina
do senhor. Atos 13:12

Lembre-se: Saul e Barnabé tinham sido chamado antes o adjunto do país, Sergius Paulus, a pregar
para o delegado, os ensinamentos de Jesus.
Saul que daqui em diante é chamado e conhecido pelo nome de Paul, presumo que sendo feito como um
reflexo de sua conversão, coloca a mesma aflição sobre este falso profeta como ele próprio tinha sofrido.
Testemunha, o delegado Serius Paulus, que depois é convertida, pois ele acredita que Paul é assim, provou para
ser um ministro de Deus.

Paul observa o dia de sábado
Agora quando Paul e sua companhia libertado de Pafos, chegaram a Perge na Panfília: e João partem eles
voltaram para Jerusalém. Mas quando eles partiram de Perge, vêm para Antioquia da Pisídia e entrou na sinagoga no
dia de sábado e sentou-se. Atos 13:13-14

Por favor, tome nota: que Deus causou a serem gravados, nestes versos, que Paul é dada à
observação do sábado no dia de sábado. Em ter isso escrito, para lermos, Deus está nos mostrando que Paul não
dá cumprimento à sábado no primeiro dia da semana, mas o sétimo dia da semana, como o quarto mandamento
define o dia de sábado.
Dia de Lembre-se do sábado, para santificá-lo. Seis dias serás tu do trabalho e fazer toda a tua obra,
mas o sétimo dia é o sábado do Senhor teu Deus: nele tu não deverás fazer qualquer trabalho... Êxodo 20:810
Se Paul, que é convertidos para os ensinamentos de Jesus, observa o sábado do sétimo dia como o quarto
mandamento exige e não através de sua conversão começou a guardar o sábado dia primeiro, como cristão fazer
hoje, isso não sugere que o primeiro sábado do dia não é o verdadeiro dia de descanso de Deus ou Jesus, mas
isso é mentira de Satanás para enganar aqueles que caso contrário daria verdadeira adoração a Deus como
pregada por Jesus? Apenas como o feiticeiro tentou estabelecer uma religião falsa, no tempo de Paul, desde
então, como Jesus profetizou, outros foram bem sucedidos, e o primeiro dia, sábado, é a prática que nos revela
essas falsas religiões.
Se o Paul, como um profeta de Jesus aos gentios, mantém o sábado do sétimo dia, mesmo depois que ele
recebeu educação nos ensinamentos de Jesus, então isto sugere-me que Jesus nunca ensinou a observância do
sábado dia primeiro, mas na verdade Jesus também mantido o sábado do sétimo dia como as exigências do
quarto mandamento. Se você manter qualquer outro dia da semana como o sábado do que isso, como ensinado
por Jesus e em seguida, novamente por Paul, então, como pode você se considera um cristão, ou um seguidor de
Cristo?

Paul fica a leitura das Escrituras
E após a leitura da lei e os profetas, os governantes da sinagoga enviaram-lhes, dizendo:"homens e irmãos, se
tendes alguma palavra ou exortação para o povo, dizeis." Atos 13:15

É o costume da fé de Israel que as leis de Deus são lidos no início de cada reunião do dia de sábado das
congregações. Isto também é mostrado para ter sido feito por Jesus, Luke 04:16-21e tem sido feito desde que
Deus deram as leis de Moses e para meu conhecimento, continua nas sinagogas dos judeus para o século XXI.
Como está escrito em Lucas, os indivíduos podem ficar e ser chamados a leitura da Sagrada Escritura de
Deus. Isso é mostrado para ser um costume que Jesus manteve durante sua vida na terra e agora está sendo
mostrado como sendo um costume de Paul e Barnabé.
Após a leitura da lei, que Paul e Barnabas foram questionados se eles se importaria de dar qualquer
exortação para o povo da Congregação que é . Um "exortação" é a dar de conselho sincero ou
incentivo para exortar alguém fortemente para fazer alguma coisa.

A história de Jesus
Paul então se levantou, e acenando com a mão dele disse, "homens de Israel e vós que temeis a Deus,
dar audiência. Atos 13:16
Paul aceita a oferta e começa a falar, dizendo a Congregação primeiro sobre os ensinamentos de Jesus e
as tribulações que Jesus tinha sofrido por causa desses ensinamentos.

O Messias chegou
e podemos declarar-você feliz notícia, como que a promessa que foi feita para os pais, Deus tem
cumprido o mesmo nos seus filhos, em que ele hath ressuscitou a Jesus; como também está escrito no Salmo
segundo, "tu és meu filho, neste dia eu ter te gerado." Atos 13:32-33
Neste, o Paul está dando citação de escritura antiga, sobre as profecias do Messias, que Paul está dando
os presentes para entender foi cumprida por Jesus. Que Jesus é o longo aguardado Messias.
E como a matéria que ele colocou-o dentre os mortos, agora não mais voltar à corrupção, ele disse
sobre este sábio, "Eu lhe dará as certeza misericórdias de David." Atos 13:34

Novamente Paul refere-se às escrituras antigas, a fim de dar suporte para Jesus ser o Messias. As
profecias dar que o Messias será descendente da casa de David, que é Jesus, esta dando força para Jesus ser o
Messias.

Não deverás vê corrupção
Portanto ele diz também em outro salmo, "Tu não permitirás que teus um Santo ver a corrupção." Atos
13:35
É dito na profecia de que o Messias iria morrer, mas seu corpo não saberia a corrupção.
Para tu murcha não deixe minha alma no inferno, nem murcha tu teu sofrer um Santo ver a corrupção.
Salmo 16:10
O Messias é o Santo sendo falado. Isto é que Jesus cumpriu em que Deus o ressuscitou dentre os mortos
antes que o corpo poderia decair na morte.
Para David, depois que ele tinha servido a sua própria geração pela vontade de Deus, caiu no sono, foi
colocado a seus pais e viu corrupção: mas ele, a quem Deus ressuscitou novamente, não vi nenhuma
corrupção. Atos 13:36-37
Paul continua a explicar que o rei David morreu, e seu corpo entrou em corrupção, mas que o corpo de
Jesus não o fez, assim como a profecia previu.

O perdão dos pecados
Ser conhecido, portanto, a vós, homens e irmãos, que, através deste homem é pregado a vós o perdão
dos pecados: E por ele tudo o que acredito que são justificados de todas as coisas, do qual vós não poderiam
ser justificadas pela lei de Moses. Atos 13:38-39
Paul passa a explicar que é através dos ensinamentos de Jesus que o perdão dos pecados são pregados. É
através de nossa crença na ressurreição de Jesus que nós serão justificados de todas as coisas, que as leis de
Moses não justificar-nos partir.
O que Paul chama o leis de Moses, que inclui os dez mandamentos de Deus, dada a Moses, mas que
também incluem os outros Mandamentos escritos pela mão do homem, ou por Moses. Não há nada em qualquer
um destes mandamentos, nem mesmo dentro os dez mandamentos, onde você tem motivo para esperar ou
justificar-se que você será dado entrada no céu, nem a vida eterna. Somente através de seu aceitar os

ensinamentos de Jesus e sua aceitação e a manutenção de seus ensinamentos, nós justificam-se na esperança de
redenção para a salvação.
A lei de Deus, como resumiu os dez mandamentos, só mostra como evitar o pecado, mas não dão
recompensa para viver em retidão. Os ensinamentos de Jesus e por causa de sua ressurreição da morte, nos é
dado, portanto, expectativa e esperança de receber essas recompensas mesmas que Jesus recebeu.

Enganação de Satanás
Estes dois versículos acima, parece à primeira vista por aqueles que não tomam o tempo e esforço para
estudar e entender o que Paul está nos dizendo, que todos aqueles que crêem na ressurreição de Jesus são
salvos, mas não é o que Paul está dizendo. é desta forma que Satanás é capaz de enganar.
A fim de revelar a verdade no versículo acima, apresento-vos a discussão a seguir.

Perdão é pregado
Deixe-na pesquisa o que Paul está dizendo no versículo dois acima, a fim de compreender suas palavras
e assim saber a verdade.
Através deste homem é pregado o perdão dos pecados. Isso não diz que o perdão é assegurada; Só que
ele pode ser adquirido através de nossa crença em Jesus e sua ressurreição.
Você é pregada no perdão dos pecados, tele não diz que o perdão é manifesto, só que isso é pregado. As
palavras, "queé pregado," referem-se a dar instrução. Que significa dizer que através de ensinamentos de
Cristo, você pode aprender ou ser instruído como alcançar o perdão. Estas palavras não dizem que perdão é
garantido, só que você pode aprender como adquirir o perdão.
Para aprender algo requer um esforço por você de educar-se. Para educar-se em como adquirir o perdão
requer a estudar e entender os ensinamentos de Jesus e essas palavras escritas pelos Apóstolos de Jesus. Se você
não tomar o tempo e esforço para estudar, então educação não existe. Sem educação, há pouca chance que você
vai ganhar o conhecimento necessário adquirir o perdão.
O que tudo isso diz é que Jesus não fornece automaticamente perdão, você deve fazer um esforço de
aprender e compreender o que Jesus ensinou, e em seguida com que conhecimento procede para fazer o que é
exigido de você para adquirir o perdão e com perdão, redenção e salvação.

Justifica-se em todas as coisas
e por ele tudo o que acredito que são justificados de todas as coisas. a palavra "Justificado" significa:
tendo uma razão aceitável para a acção, aceitável ou razoável nas circunstâncias. Como
você pode ver que nada está sendo falado nesta definição, justificar-se é o mesmo que ser perdoado ou
reembolsadas. O que Paul está dizendo é apenas que aqueles que acreditam na ressurreição de Jesus, estão
corretos em sua crença e por causa disso correção poderia, (não), receberá perdão. Para ganhar alguma coisa é
sugerir que algum tipo de trabalho é necessário. Através do estudo e compreensão dos ensinamentos de Jesus,
você pode aprender o que é que você precisa fazer, (obras), a fim de merecer o perdão. Só declarar Jesus para
ser seu Salvador não é o suficiente. Satanás lhe contou que isso é tudo que você precisa fazer, a fim de fazer
você preguiçoso e não tomar o tempo e o esforço de aprender por si mesmo.

Não se justifica pela lei
Paul continua a afirmar que de que vós não poderiam ser justificadas pela lei de Moses. Com estas
palavras que a reação de empurrão de joelho é que Paul está dizendo, as leis de Deus, que sabemos ser os dez
mandamentos, mas como você pode ver o Paul, está dizendo que as leis de Moses.
Como já mostrei acima, nestes versos, tanto os dez mandamentos e as leis de Moses estão sendo
apontado como não dar justificação na esperança de salvação. Em outras palavras, Paul não está nos dizendo
que os dez mandamentos ou as leis escritas pela mão de Moses se tornem obsoletas, mas que as leis não dão
justificação na esperança de salvação.
A justificação da palavra não significa salvação só que você está correto em sua crença que porque Jesus
ressuscitou dentre os mortos para a vida eterna, que você também se justificam na esperança da vida eterna (não
garantia).
É Satanás que tem dado o falso significado ao que Paul tem escrito. As palavras escritas por Paul são
claras em seu significado, se você só tomar o tempo para estudar e aprender. Aceitar a falsa interpretação dada
por Satanás, mostra sua preguiça e preferência a aceitar cegamente o que é dito para você, ao invés de você está
tomando o tempo e esforço para aprender por si mesmo.

Aqueles que não ouvirá
, Portanto, cuidado para que isso de vir sobre vós, que é falada em profetas; "Eis que vos domínio e
admira e pereça: para um trabalho em seus dias, uma obra que vós devem em nenhum sábio, embora um
homem declará-lo a vós." Atos 13:38-41
Paul então dá aviso, referindo-se ainda outra das antigas profecias. Nesta profecia Deus informa que nos
dias do Messias, quem vai ouvir a verdadeira palavra de Deus não aceitar ou acreditar, e esta rejeição perecerão,
que quer dizer que eles terão apenas condenação pela frente. Isto foi verdade para aqueles que viveram na época
de Paul, como é o caso dos judeus, mas também é verdade para aqueles que vivem hoje, os judeus, muçulmanos
e cristãos.
Como foi com os judeus, que durante muitas gerações tinham vindo a acreditar que suas tradições
levaram precedente sobre a palavra de Deus, então também não é dos judeus, muçulmanos e cristãos de hoje.

A fome de gentios de verdade
e quando os judeus estavam fora da sinagoga, os gentios rogou que estas palavras podem ser pregadas
a eles no sábado seguinte. Atos 13:42
Este versículo me confunde. É meu entendimento que só os judeus entraram as sinagogas, que os gentios
estavam impedidos de fazê-lo. Se eu estou correto neste entendimento, então eu tenho que perguntar como é
que os gentios sabem de que Paul pregou, em que pediram que Paul ia pregar-lhes novamente no próximo dia
de sábado. Lembro-me de uma explicação possível e isso sendo que nem todos os encontros das congregações
foram conduzidos dentro de um edifício. Se o número de pessoas na Congregação foi grande, então eles teriam
de mudar o assembly para um pátio aberto. Ao fazê-lo, palavras de Paul que foram ouvidas por todos na área e
não apenas os da Congregação.

O dia de sábado
Tome nota também que os gentios são pedindo que Paul pregar novamente o seguinte dia de sábado.
Isso me diz que os primeiros cristãos mantidos e obedeceram o sábado do sétimo dia, assim como foi e é a
maneira do povo de Israel. Afinal de contas, na época de Paul, houve apenas um dia da semana que era
conhecido como o dia de sábado, e que foi, como nos diz o mandamento de Forth.
É Satanás quem adicionou mais um dia que ele Satanás declara ser o sábado. Você deve fazer uma
escolha, ou aceitar e acreditar que a palavra de Deus, ou aceitar e acreditar que a palavra de Satanás.

Lembre-se: originalmente, no livro de Gênesis, Deus só chamou seu dia sagrado o sétimo dia, mas
no quarto mandamento, Deus deu o sétimo dia de um nome, que ele chamou de Sabbath, portanto o dia de
sábado é o sétimo dia.
Sei isto: não é a observância do sábado que Deus fez Santo ou santificado, foi o dia que Deus santificou.
No livro de Êxodo, capítulo 20, Deus nos diz para lembrar o "dia de sábado, para santificá-lo". Não é o
sábado que estamos para lembrar, mas o "dia", que ele chamou de "Sabbath".

Na primeira aceitação
Agora, quando a Congregação foi quebrada, muitos dos judeus e prosélitos religiosos seguiram Paul e
Barnabé: quem, falando-lhes, persuadiu-os a continuar na graça de Deus. Atos 13:42-43
Estes dois versículos somos informados que no primeiro Paul e Barnabé são recebidos com irmandade
pelos judeus e são dadas pelos judeus para ir na graça de Deus. Isto é apontar que no início os judeus desta
cidade, não tinha reclamação ou objeção ao que Paul e Barnabé pregaram.

A volta de judeus hostil
e no dia de sábado seguinte veio quase toda a cidade para ouvir a palavra de Deus. Mas quando os
judeus, vendo as multidões, eles estavam cheios de inveja e falou contra aquelas coisas que foram ditas por
Paul, contradizendo e blasfemando. Atos 13:44-45
No entanto, quando os judeus, vendo a multidão de gentios se reúnem em torno de Paul e Barnabé, eles
ficaram com ciúmes de sua celebridade, eles começaram a falar contra essas coisas faladas por dois apóstolos.
Em que Paul está pregando que Jesus é o Messias e de Paul acreditam que Jesus é o único que poderia caber as
profecias sobre o Messias, para falar contra as palavras faladas por Jesus é falar contra Deus, e isso é blasfêmia
que recorrem aos judeus.

Falou primeiro aos judeus
Então Paul e Barnabé encerado bold (realce) e disse: "era necessário que a palavra de Deus deve
primeiro ter sido falada: mas vendo ye colocá-lo de você e julgar-se indigno da vida eterna, eis, nos voltamos
para os gentios. Atos 13:46
A cera em negrito é falar sem medo e com fervor e devoção. Paul aceita que era necessário que
os judeus ouvem as palavras de Jesus em primeiro lugar, para eles são os descendentes de Jacó, mas com a sua

rejeição dos ensinamentos de Jesus, Paul doravante direcionar sua pregação para os gentios. Se os judeus não
querem ouvir, por que continuar a tentar dar-lhes as boas novidades. Os gentios faminta para ouvir a palavra de
Deus, então é para eles que Paul e Barnabé pregaria.
Pessoalmente, eu encontrei esse tipo de rejeição daquilo que falei com os outros. Considerando que Paul
e Barnabé tinham outros, (os gentios), sedentas de ouvir a verdadeira palavra de Deus, eu não ainda encontrei
alguém que quer me ouvir falar aquilo que Deus me deu para escrever sobre. Pregar a outros, no entanto, só que
eu não sei quem eles são, porque são esses vários milhares de pessoas que ir à minha página da Web para ler e
aprender, mas nenhum que eu fale cara a cara querem ouvir a verdadeira palavra de Deus.

Uma luz para os gentios
Pois então o senhor ordenou nós, dizendo, "eu ajustei a ti para ser a luz dos gentios, que tu shouldest
ser para salvação até os confins da terra." E quando os gentios, ouvindo isto, eles estavam felizes e
glorificavam a palavra do Senhor: e como muitos como foram ordenados para a vida eterna acreditada. E a
palavra do senhor foi publicada ao longo de toda a região. Atos 13:47-49
Como é evidenciado pela nossa capacidade de ler estas palavras do livro de atos, assim, entendemos que
havia aqueles que ouvi Paul pregam que então escreveu e circulou, (publicado), palavras de Paul para aqueles
que não ouviu pessoalmente Paul falam, em vez disso podem lê-las.

Expulso de Antioquia da Pisídia
, Mas os judeus agitou as mulheres devotas e honradas e os homens chefe da cidade e levantou a
perseguição contra Paul e Barnabé e expulsa-los fora de suas costas. Atos 13:50
Mesmo que os gentios faminta para ouvir a palavra de Deus, Paul e Barnabé foram força para sair da
cidade.
Mas eles sacudiu a poeira de seus pés contra eles e chegou a Icônio. E os discípulos estavam cheios de
alegria e com o Espírito Santo. Atos 13:51-52
Se bem se lembram, Jesus instruiu seus apóstolos que se entraram em uma casa ou uma cidade que as
palavras que eles pregavam foram rejeitadas pelos seus cidadãos, (Matthew 10:12-15), que estavam a morar
fora a poeira de seus pés ao deixar a cidade. E que aquelas pessoas dentro da cidade, portanto, seria condenado
por sua descrença.

Perigo em falar a verdade
e quando houve uma agressão feitas tanto dos gentios, e também dos judeus com seus governantes, usálos, desrespeitam e apedrejá-los, eles foram mercadoria de la e fugiram para listra e Derbe, cidades de Licônia
e para a região que jaz circunvizinha: E ali pregavam o Evangelho. Atos 14:5-7
Quando Paul e Barnabé são ameaçados pelos judeus de autoridade na cidade, bem como aqueles dos
gentios que não foram convertidos, eles são obrigados a fugir.

Paul declarou um Deus
e ficou ali um certo homem em listra, impotente em seus pés, sendo um aleijado desde o ventre de sua
mãe, que nunca tinha andado: O mesmo ouvi Paul fala: quem stedfastly, contemplando-o e percebendo que ele
tinha fé para ser curado, disse em alta voz, "ficar de pé sobre teus pés." E ele saltou e andou. E quando as
pessoas viram que o Paul tinha feito, eles levantaram suas vozes, dizendo no discurso dos Licônia, "os deuses
são vir em semelhança de homens." Atos 14:8-11
Meu conhecimento dos nomes das cidades e províncias do Império Romano, é a melhor, incompletos,
mas com base na língua e o de Deus sendo mencionado, sugiro que Paul e Barnabé são uma cidade dos gregos e
não em qualquer das terras da nação de Israel.

Um sacrifício para os dois deuses
e chamaram Barnabas, Júpiter; e Paul, Mercurius, porque ele foi o orador principal e, em seguida, o
sacerdote de Júpiter, que foi antes de sua cidade, trouxe bois e guirlandas até os portões e teria feito sacrifício
com o povo. Atos 14:12-13
Paul e Barnabé pregam a palavra de Deus, que nos foi ensinada por Jesus, mas essas pessoas das terras
de Licônia vêem os milagres como os atos dos deuses e, portanto, ver Paul e Barnabé como deuses. Em vez de
ouvir as palavras ditas por eles, a gente vê apenas os atos que eles executam. Isto é como é com aqueles cristãos
que encontrei. Não ouvem as palavras que eu falo, porque eles só podem ouvir o que eles disseram ao longo de
suas vidas. Tal é o poder de Satanás a cego da verdadeira palavra de Deus.
Que, quando os apóstolos, Barnabé e Paul, ouviu falar, eles alugar suas roupas e entrou no povo,
clamando e dizendo: "senhores, por vós faz essas coisas? Também são os homens de paixões com você e pregar
a você que vós devem afastar essas vaidades para Deus, que fez o céu e terra, o mar e todas as coisas que estão
nele vivo: quem no passado sofreu todas as nações para andar em suas próprias maneiras. No entanto, ele

deixou não a mesmo sem testemunha, em que ele se saiu bem e deu-nos chuva do céu e frutuosas temporadas,
enchendo nossas corações com comida e alegria." E com estas palavras escassas eles contido as pessoas, que
não tinham feito sacrifício lhes. Atos 14:14-18
Deus nos dá conhecimento deste evento para mostrar-nos que mesmo quando você ouve um pouco da
verdadeira palavra de Deus, muitas pessoas ainda incorporará o que ouvem com sua corrente acredita. Isto é
para revelar o que é importante que nós aceitamos a palavra de Deus como verdade e não tente torná-lo apto
com nosso próprio entendimento. Se o que você acredita não pode ser suportada pela palavra de Deus, então
você deve aceitar a palavra de Deus como a verdade e rejeitar o que você acha que sabe como sendo mentira de
Satanás.

Apedrejado até a morte
E aí, vieram alguns judeus de Antioquia e Icônio, que persuadiu o povo, e, tendo chapado Paul, provocá-lo fora
da cidade, e se ele tinha sido morto. Porém, como os discípulos ficou redondos sobre ele, ele levantou-se e veio para a
cidade: e no dia seguinte, partiu com Barnabé para Derbe. Atos 14:19-20

Lembre-se: Satanás está em guerra com a "mulher" como mencionado no livro do Apocalipse. A
mulher é um simbolismo da Igreja de Cristo como pregada por Jesus e seus Apóstolos, Paul e Barnabé é uma
delas. Usando os judeus, liderados pelos anciões do templo, Satanás faz o possível para silenciar o Evangelho
de Jesus, enquanto ainda está em sua infância. Isso é mostrado simbolicamente no seguinte versículo.
o dragão parou diante da mulher que estava pronta para ser entregue, para devorar seu filho tão logo
ele nasceu. Apocalipse 12:4

Retornando a Licônia
E quando eles tinham pregado o evangelho para aquela cidade e tinham ensinado muitos, voltaram novamente
para listra e Icônio e Antioquia, confirmando as almas dos discípulos e exortando-os a continuar na fé, e que devemos
através de muita tribulação entrar no Reino de Deus. Atos 14:21-22

Só dê o pensamento para o que está sendo contado para nós. Paul tinha sido apedrejado perto da morte,
no entanto, ele ainda retorna para essas cidades foram os judeus que tentou matá-lo a fim de reafirmar com
aqueles a quem ele tinha tocado, repousar rápido com sua nova fé.
A Bíblia não nos diz isso, mas estou convencido de que Paul e Barnabé voltaram para essas cidades
porque tinha voltaram não que pode ter causado todos aqueles que se tinham convertido ao slide volta para a
adoração de falsa que eles tinham conhecido antes. Pensa nisso. O povo tinha sido dado esperança nas palavras

de Paul e Barnabé, e então Paul tinha sido apedrejado, pensaram que a morte. Como é que espero que sente-se
com aqueles que tinha encontrado? Teriam muitos viram fraqueza na pregação de um Deus que então permitiu
que seus pregadores ser morto? Retornando, Paul e Barnabé, dá provas da misericórdia e poder de Deus,
reforçando assim a fé que eles pregavam.

Muita tribulação
Nesses versículos Deus também está mostrando todos os que converter para a verdadeira adoração que
para isso não é um caminho fácil para andar. "Que nós deve através de muita tribulação entrar no Reino de
Deus." Mesmo aqueles tais como Paul e Barnabé tinham que suportar privações, abuso físico e perto de morte
nas mãos daqueles influenciaram e controlado por Satanás.
O que isto me diz é que declarar Jesus seu Salvador, não é suficiente em e de seu auto. Temos que ir por
uma transformação de nosso espírito, através de um tempo de conflitos e a agitação da alma, antes de nós vai
sair do outro lado como verdade converte os ensinos de Jesus.
Outra coisa que eu gostaria de salientar. Apesar dos esforços de Satanás para destruir a Igreja de Cristo
em sua infância, ele falhou, que é testemunho do poder da verdade quando falada por aqueles que têm fé e
acreditar.

Circuncisão do prepúcio
e certos homens que desceu da Judéia ensinaram os irmãos e disse: "só vós ser circuncidado à maneira
do Moses, vós não podem ser salvo. Atos 15:1
Para dar mais perfeita compreensão para esta insistência dos judeus, que tinha sido convertido para os
ensinamentos de Jesus, que os gentios convertidos também devem ter seu prepúcio circuncidado, preciso
mostrar-lhe a formulação do pacto que Deus fez com Abraão.

A lei em questão
e estabelecerei minha aliança entre mim e ti e a tua semente depois de ti em suas gerações para uma
aliança eterna, para ser um Deus, a ti e à tua descendência depois de ti. E eu darei a ti e à tua descendência
depois de ti, a terra em que tu és um estranho, toda a terra de Canaã, por uma posse eterna; e eu serei o seu
Deus. Gênesis 17:7-8
E Deus disse a Abraão, "Thou shalt de mil manter minha aliança, portanto, tu e tua descendência
depois de ti em suas gerações." Gênesis 17:9

Esta é a primeira aliança principal que Deus faz com um filho do homem. Um pacto é sinônimo de um
contrato. Todos os contratos exigem pelo menos duas partes, e cada parte dá algo de valor como sua parte do
contrato. Neste primeiro pacto Deus oferece como sua coisa de valor, todas as terras do que então era chamado
de Canaã, mas hoje é conhecido como as terras da Palestina. Em contrapartida, Abraham concorda dar adoração
a Deus e obedecer seus mandamentos.
Este é o meu pacto que guardares, entre eu e tu e a tua semente depois de ti; "Cada criança homem
entre vós será circuncidada. E vós devem circuncidar a carne do seu prepúcio; e será um símbolo da aliança
entre mim e você." Gênesis 17:10-11
Coisa de Abraham de valor é que ele e todos os seus futuros descendentes dará culto para a criação de
Deus como Deus ordena que eles façam. Como uma simbólica ainda sinal tangível da sua aceitação deste
acordo, todos os machos da semente de Abraham e quaisquer outros que são ou se tornam parte do seu agregado
familiar, deve ter seu prepúcio circuncidado.
e ele que tem oito dias será circuncidado entre vós, todas as crianças do homem nas vossas gerações,
aquele que é nascido em uma casa, ou comprado com dinheiro de qualquer estranho, o que não é de tua
semente. Aquele que é nascido em tua casa e o que é comprado com seu dinheiro, devem precisa ser
circuncidados: não sendo minha aliança na vossa carne por uma aliança eterna. Gênesis 17:12-13
É nestes dois versos que tempo dos judeus convertidos de Paul argumentam que os gentios também
devem ser circuncidados mais eles serão cortados do Pacto, em que para não ser circuncidado é uma violação
do contrato que a nação de Israel tem com Deus.
e a criança de homem incircunciso, cuja carne de seu prepúcio não é circuncidado, aquela alma deve
ser cortada do seu povo; ele tem quebrado o meu pacto. Gênesis 17:14

Uma nova aliança
Existe um problema neste tipo de pensamento, no entanto. Deus tem anulado a aliança que ele fez com
Moses e os descendentes de Jacó, porque não tinham vivido até sua parte do contrato. Aqueles que vivem com
os ensinamentos de Jesus, não são uma parte da antiga nação de Israel e, portanto, não é necessários ter seu
prepúcio circuncidado.
, Eis que, os dias vêm, diz o senhor, que eu vou fazer uma nova aliança com a casa de Israel e com a
casa de Judá: não segundo a aliança que fiz com seus pais no dia em que os tomei pela mão para trazê-los da
terra do Egito; que meu convênio eles freio, embora era um marido-lhes , diz o senhor: mas esta será a aliança

que farei com a casa de Israel; Depois daqueles dias, diz o senhor: "colocarei minha lei em suas partes
internas e escrevê-lo em seus corações; será o seu Deus, e eles serão o meu povo. Jeremias 31:31-33
A "casa de Israel," não se refere à nação de Israel. Uma "casa", como utilizado nestes versos, refere-se
a linhagem ou a família de. Israel como mencionado aqui, refere-se ao homem Israel, quem é ele quem
Deus renomeado de Jacob, porque Jacob superou seus pecados. Portanto, a "Casa de Israel" refere-se a todos,
judeu e gentio, que supera seus pecados e abraçar as leis de Deus e escrevê-los em cima de seus corações.
Eu sou um membro da casa de Israel, não porque eu sou um descendente de sangue de Jacob, mas
porque gosto de Jacob eu ter superado meus pecados e abraçaram os ensinamentos de Jesus e passaram a viver a
minha vida dentro do espírito desses ensinamentos.

Discordância de Paul
Quando, por conseguinte, Paul e Barnabé não tinham pequena insurreição e disputa com eles, eles
determinaram que Paul e Barnabé e alguns outros deles, devem ir a Jerusalém aos apóstolos e anciãos sobre
esta questão. Atos 15:2
Porque Paul e Barnabé discordaram com os judeus no que respeita a lei que pertencia a primeira aliança
e o Circuncidando do prepúcio, foi decidido que os dois devem voltar a Jerusalém e reunir-se com os apóstolos
de Jesus, a fim de alcançar um consenso da aplicação da lei.
e sendo interposto em seu caminho pela Igreja, que passaram por sacerdotes e Samaria, declarando a
conversão dos gentios: e eles causaram grande alegria a todos os irmãos. E quando chegaram a Jerusalém,
foram recebidos da igreja e dos apóstolos e anciãos, e eles declararam todas as coisas que Deus tinham feito
com eles. Atos 15:3-4
Mas há levantou-se alguns da seita dos fariseus que acreditavam, dizendo, que era necessário
circuncidá-los e mandar-lhes para manter a lei de Moses. E os apóstolos e anciãos se uniram para considerar
este assunto. Atos 15:5-6
Estes fariseus são convertidos para a Igreja de Cristo, no entanto, eles insistem que a lei relativa a
circuncisão ser respeitados por aqueles da Igreja de Cristo, como está escrito na primeira aliança.

Lembre-se: os anciões do templo preferido tradições acima da palavra de Deus, mesmo que estes
eram aqueles que tinham convertido a Cristo; encontraram ainda a força da tradição forte. Tenho de admitir que
eles têm um forte ponto de vista. Somente em um completo entendimento sobre o fim da antiga aliança e o
início da nova aliança, podem Deus será realizado no entanto.

Peter está contra a circuncisão
E quando houve muita disputa, Pedro levantou-se e disse-lhes: "homens e irmãos, sabeis como que há um bom
tempo atrás Deus fez escolha entre nós, que os gentios por minha boca devem ouvir a palavra do Evangelho e acredito. E
Deus, que conhece os corações, os bare testemunha, dando-lhes o Espírito Santo, mesmo que ele fez para nós; e não
colocar nenhuma diferença entre nós e eles, purificando os seus corações pela fé. Atos 15:7-9

É com estas palavras que Peter lhe dá a definição de por que Deus não exige mais a circuncisão do
prepúcio. Os gentios por minha boca deve ouvir a palavra do Evangelho e acredito que. O que estas palavras
estão dizendo é que os gentios não teve o benefício da lei de Deus, nem eram circuncidados, ainda por causa
dos ensinamentos de Jesus, como falado por Jesus, bem como os apóstolos, eles vieram a acreditar através
desses ensinamentos, apesar de não ter conhecido as leis desde a infância. Esta é a circuncisão do coração, dos
quais Deus fala por várias vezes nos livros do antigo testamento.

Uma observação pessoal
Nos versos acima, Peter dá referência para ser tocada pelo Espírito Santo, e que Deus não fez diferença
em quem estava tão tocado, seja judeu ou gentio. Parece-me necessário salientar, como os apóstolos sabiam que
os gentios tinham de fato receber ou foi tocado pelo Espírito Santo.
Se você acha que ter sido tocado pelo Espírito Santo, então você saberá do que estou falando, mas
aqueles que nunca tocou, podem não entender como Peter sabia que aqueles a quem ele pregava tinham
recebido o Espírito Santo.
Comecei meu estudo e pesquisa da Bíblia, em fevereiro de 2007. Não comecei com o desejo de
encontrar Deus, mas para obter aprendizagem então eu poderia contestar interpretações que meu primo, um
ministro ordenado daria. Não foi até maio de 2009, até que Deus mostraram sua misericórdia sobre mim,
tocando-me com o Espírito Santo.

Físico, Mental e espiritual
Eu estava sentado em uma cadeira assistindo a um vídeo de um homem pregando o livro de Daniel e
dando a explicação sobre o significado dessas profecias, quando o Espírito Santo veio sobre mim. Eu não estava
sentado em baixo, eu sei que eu teria caído no chão. Mesmo assim, embora eu estava sentado, quase escorreguei
do banco.

Uma coisa tão poderosa aconteceu comigo, que foi sentido por mim, como um poder físico, afetando
minha coordenação motora. Simultaneamente afectou-me; mentalmente, em que tudo o que eu tinha estudado a
esse ponto no tempo, de repente tornar-se compreensível. Era como se uma luz tivesse de repente reacendida
em um quarto cheio de escuridão. Naquele mesmo tempo, minha alma, que até esse momento, duvidei nem
existido, foi preenchido com amor e alegria, de modo a tornar-me rasgar, em profunda emoção. A coisa é, no
momento tudo isto aconteceu comigo, eu não tinha certeza do que era. Não era até alguns dias mais tarde, o que
eu percebi que eu tinha sido tocado pela mão de Deus. Com aquela revelação, eu declarei o resto da minha vida
à adoração e serviço de Deus todo poderoso.
Porque, como eu agora acredito que, quando são tocados pelo Espírito Santo, alguém que você vai ver a
transformação em cima de você. Vai haver pouca dúvida de que eles, se eles próprios tinham passado por isso.
Desta forma, os apóstolos sabiam quando sua pregação trazia sobre conversão daqueles ouvir suas palavras.

Não imposta por Deus
E Deus, que conhece os corações, desencapados-los testemunham, dando-lhes o Espírito Santo,
mesmo que ele fez para nós; A verdade que Peter está trazendo é que estes Gentios mesmos tem recebido de
Deus o Espírito Santo e por esta razão que Deus decidiu que eles são dignos, portanto, não é para qualquer
homem a tentativa de impor uma obrigação sobre os gentios convertidos que Deus não impor-se.
Agora, portanto, por que tentar-vos Deus, para colocar um jugo sobre o pescoço dos discípulos, que nem nossos
pais nem nós foram capazes de suportar? Mas acreditamos que através da graça do Senhor Jesus Cristo seremos salvos,
mesmo como eles. Atos 15:10-11

, Mas acreditamos que através da graça do Senhor Jesus Cristo seremos salvos, mesmo ao se. A
palavra "Graça" é outra palavra para "Misericórdia". Deus nos disse que ele é misericordioso com aqueles
que o amam. Jesus nos diz para amar Deus com todo nosso coração, alma e mente. Como tenho mostrado em
outras lições, a definição de como manifestar este poderoso tipo de amor é manter os mandamentos de Deus, (os
dez mandamentos). Em que isto é ensinado a nós por Jesus, então não se aplica apenas aos judeus apenas, mas
para todos aqueles que vão adorar a Deus como ele ordena. A graça de Jesus é, portanto, seus ensinamentos e
seus ensinamentos têm como sua fundação os dez mandamentos. Se você não estudar os ensinamentos de Jesus,
então você não pessoalmente terá o conhecimento que fornecem esses ensinamentos. Sem esse conhecimento,
você ficar aquém receber a misericórdia de Deus.

Um amigo de Jesus
Este é o meu mandamento, "Que amais uns aos outros, como eu vos amei." Maior não amor nenhum homem do
que isso, "Que um homem dá a vida por seus amigos." Vós sois meus amigos, se fazeis o que eu te ordeno. John 15:12-14

A chave para entender o que é a graça de Jesus pode ser encontrada nas seguintes palavras. Vós sois
meus amigos, se fazeis o que eu te ordeno. Então o que fez Jesus ordena? Estamos a amar Deus com todo
nosso coração, alma e mente, que é manifestam quando mantemos os dez mandamentos. Portanto, para ser
salvo na graça de Jesus, temos que fazer como ele ordena; Manter os dez mandamentos e todas aquelas outras
coisas que ele ensinou. Eis porque Jesus define os Santos de Deus, como aqueles que guardam os
mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus Cristo. Quando Peter nos diz que nós somos salvos pela
graça de Jesus, é em nossa obediência ao que Jesus nos ordena a fazer o que nós somos salvos. Se não obedecer
o que Jesus nos diz para fazer, então você não é amigo de Jesus, se tu não és um amigo, então você não serão
salvos.
Para colocá-lo uma outra maneira, não é suficiente que você simplesmente declarar Jesus para ser seu
Salvador; Você deve obedecer a seus ensinamentos, que têm como sua fundação os dez mandamentos. Para
chamar-se um cristão, para dar o serviço de bordo para dar o seu amor a Deus e declarar Jesus seu Salvador com
seus lábios, por si só, não vai te salvar, você primeiro deve fazer como os mandamentos de Jesus.
Há um esforço exigido de você como comandos de Jesus, você deve saber e respeitar os dez
mandamentos, bem como saber e viver pela moralidade que nos foi ensinada por Jesus. Apenas em sua fazendo
estas coisas Deus saberá a verdade do seu amor. Se no seu culto, você se envolver em coisas que colocam você
em oposição as leis de Deus ou os ensinamentos de Jesus, então sua adoração em vão mesmo se professa Jesus
para ser seu Salvador.

Os três convênios
Baseado no que Peter tem escrito acima que não tenho dúvidas que o Peter está ciente do seguinte:
, Eis que, os dias vêm, diz o senhor, que eu vou fazer uma nova aliança com a casa de Israel e com a
casa de Judá: não segundo a aliança que fiz com seus pais no dia em que os tomei pela mão para trazê-los da
terra do Egito; que meu convênio eles freio, embora era um marido-lhes , diz o senhor: mas esta será a aliança
que farei com a casa de Israel; Depois daqueles dias, diz o senhor, vou colocar meu direito em suas partes
internas e escrevê-lo em seus corações; será o seu Deus, e eles serão o meu povo. Jeremias 31:31-33

A primeira aliança
A antiga aliança com Abraão, que eu chamo a Primeira aliança, era com Abraão e seus descendentes
através de Isaac, não através de Ismael. Esta aliança semente de Abraham é necessário para ter seu prepúcio
circuncidado como uma aceitação simbólica dessa aliança.

A segunda aliança
A aliança que Deus faz com os descendentes de Jacó, que eu chamo o Segundo convênio, foi com a
nação de Israel, não com qualquer pessoa individual, mas todos os cidadãos da nação como um grupo. Esta
aliança Deus transforma uma nação de escravos, mas também exige que eles cumprir as condições do primeiro
convênio também.

O terceiro convênio
Sob a nova aliança, que eu chamo o Terceiro pacto, Deus pretende que cada um de nós como
indivíduos terão uma relação pessoal e íntima com ele diretamente, um a um. É nisto que a circuncisão do
prepúcio já não tem significado. Deus não está interessado em aspectos físicos e para o exterior do nosso corpo,
eles não passam de simbolismos.
Deus quer real e substantiva aceitação de suas leis, essas coisas que geram de nossa alma que é
manifestam através de nosso coração, alma e mente. Isto é porque, sob a nova aliança, Deus quer que nós se
tornar circuncidados do coração, não mais exigindo a circuncisão do prepúcio.
Eu quero que você deve tomar nota de alguma coisa falada nos versículos acima de Jeremias; Deus nos
diz que esta nova aliança será com o casa de Israel e com a casa de Judá: ainda nós que somos gentios também
estarão cobertos pelo novo convênio, se fizermos como Jesus ordena. Eu apontar isto para mostrar que, quando
Jesus em Apocalipse fala sobre os 144.000, aqueles não sangue descendentes de Jacó estão incluídos no número
também.
Então toda a multidão manteve silêncio e deu audiência para Barnabé e Paul, declarando que milagres e
maravilhas Deus tinham forjado entre os gentios por eles. Atos 15:12

Com as palavras proferidas pelo Peter e a sabedoria e verdade que exibiram essas palavras, esses outros,
que tinha discordado em primeiro foram deixados para silenciar.

De acordo com Peter James
E depois que ocupavam a sua paz, James responderam, dizendo, "homens e irmãos, escutai-me: Simeão (Peter)
tem declarado como Deus no primeiro visitou os gentios, para tomar de um povo para seu nome. Atos 15:13-14
E com isto concordam as palavras dos profetas; Como está escrito, "depois disto eu vai voltar e vai construir de
novo o Tabernáculo de David, que está caído; Vou construir novamente as ruínas seu e irá configurá-lo: que o resíduo
dos homens pode buscar após o senhor, e todos os gentios, sobre a qual chama-se o meu nome, diz o senhor, que faz
todas estas coisas. " Conhecido a Deus, são todas as suas obras desde o início do mundo. Portanto a minha frase é que
temos problemas não eles, que, dentre os gentios são transformadas a Deus: mas que podemos escrever-lhes, que eles se
abstêm da poluições dos ídolos, da fornicação e de coisas estranguladas e de sangue. Para Moses de velhos tempo tem
em cada cidade eles que pregam a ele, sendo lido nas sinagogas todos os dias de sábado. Atos 15:15-21

James, portanto, concordou com o Peter que não é para eles uma obrigação sobre os gentios que Deus
não exigia deles antes de dar-lhes o Espírito Santo. É, portanto, no presente acordo e a explicação que eu insisto
mais uma vez que os 144.000 incluem todos os que se esforçam em nome de Deus e não apenas o Decedents de
sangue de Jacob.
As palavras, "para o seu nome," refere-se mais uma vez o nome de Deus e minha insistência de que o
nome de Deus não é apenas Jeová, ou Jesus, mas que o verdadeiro nome de Deus é encontrado nos dez
mandamentos e a moralidade de Deus.

Animais para a alimentação
James no entanto adicionar um requisito que aqueles dos gentios convertidos então ser educado sobre a
abster-se de poluições de ídolos e da fornicação e de comer coisas estranguladas e de beber o sangue dos
animais comidos. Estou convencido de que James não é exclusivo somente aqueles pecados que ele lista, mas
que o pecado de idolatria e a fornicação são aspectos dos dez mandamentos e, portanto, uma referência para
todos os dez. As coisas estrangularam e do sangue, referem-se a listagem dos animais que foram autorizados a
ser mortos e comidos de homem, com o qualificador adicional que esses animais eram para não ser
estrangulado, e que não íamos beber o sangue deles que matamos. A listagem destes animais pode ser
encontrada no livro de Deuteronômio capítulo 14.

Qual é o nome de Deus?
Qual o nome de Deus é James referindo acima? Como tenho mostrado nas aulas, os nomes dados a Deus
não são nomes tanto como eles são títulos ou declarações de fatos.

E Moses disseram a Deus: "Eis que, quando vêm os filhos de Israel e deve dizer-lhes:"o Deus de vossos pais
enviou me, "Qual é seu nome? O que devo dizer-lhes?"
E Deus disse a Moses, eu sou o que sou: e ele disse, "assim, serás tu dizer aos filhos de Israel,"Eu sou tem me
enviou a vós. E Deus disse, além disso, a Moses, "assim, tu deverás dizer aos filhos de Israel," o Senhor Deus de vossos
pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó, me enviou a vós: Este é o meu nome para sempre, e este é
meu memorial para todas as gerações. " Êxodo 03:13-15

Nos versos acima o próprio Deus diz-no nome dele é eu sou, no entanto, é que sou um nome como um
nome é definido. Eu sempre entendi um nome para ser aquilo que nos é dado por nossos pais ao nascer por
forma a distinguir-nos de quaisquer irmãos temos pode ou pretende ter. Por exemplo, eu sou o último dos oito
filhos. Meus pais me chamaram Larry, portanto, esse é meu nome. Eu não tenho um irmão que meus pais
também chamado Larry. Para ter feito, que estabeleceram uma confusão quando se dirigir a um do outro. Só
acho daqueles pais que o nome de seu primeiro filho após si. Se o nome do meu pai tinha sido o Larry, então
isso também poderia ter trazido sobre a confusão. É por esta razão, porque no passado tempos, o filho seria
dado um nome de nick, como Junior, ou Larry II, ou talvez chamado pelo seu nome do meio. Acho que você
pode ver meu ponto.
Um nome é o que somos chamados a fim de diferenciar um do outro. Isso é feito porque há vários de
nós. No entanto, não há um só Deus, e ele é de eternidade em eternidade. Quando Deus diz Moses que estamos
a referir a ele como "eu sou", que é a fim de diferenciá-lo o Deus da criação, o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, de
todos os outros deuses falsos que existia e eram venerados durante a época de Moses.
Quando Deus diz Moses e através dele todos nós que poderemos chamar-lhe sou, ele não nos dá uma
afirmação de facto e fazendo uso do que como uma maneira de ajustar-se acima de tudo falsos deuses? Isto é
como eu percebo a intenção de Deus. Então o nome de Deus, dada a Moses, não é tanto um nome, mas uma
afirmação de facto, sendo dado o uso como uma conveniência para homem. Nesse caso, pedimos mais uma vez
a pergunta, à qual nome é James se referindo?

Personalidade, caráter e honra
Ao nascer nossos pais dar-em um nome, mas esse nome a partir deste ponto é por conveniência. Através
de nossas vidas, nós desenvolvemos nossa própria personalidade e caráter moral. É dessas coisas que quando
desenvolvido verdadeiramente definir quem somos. O nome é então uma forma fácil e conveniente de resumir
tudo o que somos. O nome não nos definem; Ele apenas resume tudo o que nos definem.

É esta definição de nossa honra pessoal, personalidade e caráter moral que realmente nos define e,
portanto, é o nosso nome. Que eu sou chamado Larry é simplesmente uma maneira conveniente de saber-me de
todos os outros. Da mesma forma não é o nome eu sou que nos diz quem é Deus, mas todas as mesmas coisas
que definem você e eu, portanto, que o que nos dá a definição sobre quem é Deus, que é a sua honra pessoal,
sua personalidade e seu caráter moral. Isto podem ser mostrados e entendidos nos dez mandamentos e a moral
ensinada por Jesus. É isso que nos diz quem é Deus, e é em nosso abraço desses mesmos aspectos de
moralidade, honra e personalidade, que nos tornamos um com Deus. É nisso que nós, como judeus e gentios são
retirado de um povo para seu nome.
A partir desta reunião dos anciãos da Igreja de Cristo, Peter já teve sua visão de Jesus que abriu todos os
animais de quatro patas para carne de homem, mas que a ingestão de um animal que tenha sido estrangulado ou
beber de seu sangue ainda é condenado por Deus. Vejo isto como James compreensão de que muitos dos que
eram gentios e sendo convertido a Cristo eram ignorante de tais condenações e, portanto, precisava ser educado.

Uma consciência é alcançado
Então o prazer dos apóstolos e anciãos, com toda a igreja, para enviar homens escolhidos de sua própria
empresa para Antioquia com Paul e Barnabé; ou seja, Judas chamado Barsabás e Silas, homens chefe entre os irmãos:
atos 15:22

Assim, um consenso e é decidido que os gentios não precisava ser circuncidado como uma aceitação
simbólica por Deus, como foi revelado quando o Espírito Santo veio sobre gentios, ainda que não tivesse sido
circuncidados primeiro.
Gostaria de fazer um comentário sobre isso. Como tenho mostrado, a verdadeira razão pela qual que os
gentios não precisam ser circuncidado do prepúcio é porque não é um requisito do terceiro convênio. Os gentios
convertidos são circuncidados do coração, que é a verdadeira circuncisão que Deus queria que todo o tempo. A
circuncisão do prepúcio foi sempre um bobo da corte simbólico para lembrar as pessoas para manter a lei de
Deus, como entendido por Abraão. A maioria dos descendentes de Abraão não cumpriu a lei, porque eles não
acreditam, mesmo depois de Deus, estabelecidos a lei por escrito, sob a forma dos dez mandamentos, eles ainda
não acreditam que a lei foi dada a eles por Deus da criação, eles viram como uma lei dada a eles pelo homem
Moses.

Uma proclamação é mandada
E eles escreveram cartas por eles depois dessa maneira; "Os apóstolos e anciãos e irmãos dar boas-vindas para
os irmãos que são dos gentios em Antioquia e Síria e Cilícia: já que ouvimos, que certos que saiu nos perturbaram com

palavras, subvertendo as vossas almas, dizendo:" vós devem ser circuncidados e guardar a lei: a quem não demos
nenhuma tal mandamento: pareceu bem a nós , sendo montado com unanimidade, enviar homens escolhidos a vós com os
nossos amados Barnabé e Paul, homens que têm exposto suas vidas para o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Atos
15:23-26

Uma vez que a Assembléia dos apóstolos e anciãos tinha decidido a questão, eles escreveram cartas para
ser enviada para todas as congregações recém-formado para explicar e dar orientações. Isso foi feito para trazer
simetria de culto comum entre as muitas igrejas de Cristo em longo alcance províncias do Império Romano.
Enviamos, portanto, Judas e Silas, que devem também dizer as mesmas coisas pela boca. Por isso, pareceu bem
ao Espírito Santo e para nós, para colocar em cima de você sem carga maior do que essas coisas necessárias; Atos
15:27-28
Que vos abster-se de carnes oferecidas aos ídolos, do sangue e de coisas estranguladas e de fornicação: de que
se vos mantenham-se, fareis bem. Tarifa que vós bem. Atos 15:29

Não acha que porque esta carta é específica em que ele está instruindo as igrejas de Cristo para não
fazer, que as congregações são restritos por apenas aquelas coisas. As igrejas de Cristo são estabelecidos sobre
os ensinamentos de Cristo; Portanto, eles são a abraçar a totalidade de seus ensinamentos, se eles são uma parte
da Igreja de Cristo. Isto inclui a compreensão de que Jesus ensinou os dez mandamentos, e através de seus
próprios ensinamentos expandidos as dez com muitos outros imperativos morais, os quais são necessários como
parte de sua própria personalidade, a honra e o caráter moral, dos convertidos a Cristo.

Filósofos da Grécia
Em seguida, alguns filósofos epicuristas e estóicos, encontraram-o, (Paul). E alguns disseram, "O que
dirá este Zaragateiro?" Outros alguns, "ele parece ser um setter diante de estranhos deuses: porque ele
pregou-lhes Jesus e a ressurreição." E eles o levaram, e o trouxe ao Areópago, dizendo: "pode saber o que esta
nova doutrina, do qual tu falas, é?" Para tu bringest certas coisas estranhas para os nossos ouvidos: sabemos,
portanto, que essas coisas significam. Atos 17:18-20
No início você pode pensar que esses filósofos eram curiosos e desejado para aprender de Jesus e seus
ensinamentos. As palavras, e eles o levaram, refere-se a uma tomada forçada. Paul não tinha escolha, e se
recusou-se ele podem ter sido espancados. Os estóicos se considerados intelectuais e elitistas e considera-se que
eles tinham um conhecimento superior sobre qualquer outro.
Para todos os ateniense e estranhos que estavam lá passou seu tempo em nada, mas quer dizer, quer
ouvir alguma coisa nova. Atos 17:21

Você deve ter pensado que isso iria torná-los abrir mente para novas idéias, mas apenas o oposto era
verdadeiro.
Então Paul ficou no meio do monte de Marte e disse: "vós homens de Atenas, percebo que em todas as coisas vós
sois muito supersticiosas, para, como passei e vi suas devoções, encontrei um altar com esta inscrição,"ao "Deus
desconhecido. Quem, portanto, adorareis ignorantemente; Ele declarar eu vos. Atos 17:22-23

Lembre-se: os gregos, como os romanos, deram a adoração a uma infinidade de deuses. O Paul está
dizendo é que eles estavam dando a adoração a um Deus que eles sabiam que não de todo, um Deus
desconhecido. Como você pode adorar aquilo que é desconhecido para você? Falar sobre ter fé cega. Paul está
dizendo aqui que o Deus desconhecido é, na verdade, o Deus da criação, dos quais Jesus é o filho.
Deus que fez o mundo e todas as coisas nele, vendo que ele é o senhor do céu e da terra, não habita em templos
feitos por mãos; nenhum deles é adorado com mãos de homens, como se ele precisasse de alguma coisa, vendo que ele dá
a todos vida, respiração e todas as coisas; e fez de um sangue todas as nações dos homens, para habitar sobre toda a
face da terra e tem determinado os tempos antes nomeado e os limites da sua habitação; que devem procurar o senhor, se
talvez eles poderiam sentir-se atrás dele e encontrá-lo, pensei que ele não seja muito longe de cada um de nós: pois nele
vivemos e mover-se e temos nosso ser; como alguns também dos seus próprios poetas tem dito, pois somos também sua
prole. Forasmuch então como somos filhos de Deus, não devemos pensar que a divindade é como a escultura de ouro, ou
prata ou pedra, pela arte e dispositivo do homem. Atos 17:24-29

Nós somos filhos de Deus; como tal não devemos pensar em Deus como sendo feito de ouro, prata ou
pedra, escultura, a arte e imaginação do homem. Nós somos de Deus, Deus não é dos homens.

Todos os homens se arrependam
E os tempos desta ignorância Deus piscou; Mas agora ordena a todos os homens em todos os lugares a
arrepender-se: porque ele hath marcou um dia, em que ele julgará o mundo com justiça por aquele homem a quem ele
tem ordenado; do qual ele deu garantias a todos os homens, em que ele tem o ressuscitou dentre os mortos. Atos 17:30-31

A maioria dos cristãos que eu tenho falado para contar-me os dez mandamentos foram tornadas
obsoletas pela morte de Jesus na Cruz, mas se isso for verdade, então por que Paul insiste que nós deve
arrepender? Arrepender-se sugere que estamos em pecado e deve se arrepender dos pecados. Se os dez
mandamentos, que dá a definição quanto ao que é pecado, se tornem obsoletos, depois do que deve nos
arrependermos? Esta é uma outra maneira em que Satanás nos engana. Se não há nenhum dez mandamentos,
então não é pecado, se não é pecado, então não há nada do qual precisamos nos arrepender.

Porque Deus ordenou que nós deve arrepender-se, é lógico que ainda deve haver pecado, se ainda
houver pecado, então apenas se sabemos o que constitui pecado pode nos arrependermos dele.
Partir do momento que o jardim de Eden foi tirada de Adão e Eva, Deus permitiu que o homem adorado
como era a sua preferência. Isso não significa que ele era feliz, só que ele não forçou ele mesmo sobre os
homens, Deus quer que nós o amamos por nossa própria escolha, não porque ele nos obriga. Há um senão, no
entanto, se você não adorar a Deus como ele comanda, então você não irá receber o dom da vida eterna, mas em
vez disso vai saber a morte eterna.
Quando Deus estabeleceu primeiro homem na terra, ele deu ao homem uma locação na terra. Deus criou
a terra, então ela pertence a Deus, mas Deus disse homem multiplicar e reabastecer e subjugar toda a terra e
tomar o domínio do mesmo. Pagamento do homem pelo domínio da terra era que nós estávamos a dar culto a
Deus como Deus definiu essa adoração e não tem outro Deus diante dele.
Com qualquer contrato de Arrendamento de propriedade, também entende-se que o locatário manteria
em bom estado a propriedade arrendada a ele. Homem falhou em dois desses requisitos. Para esta quebra de
contrato, Deus vai remover o domínio do homem da terra; Ele está levando posse para si mesmo e vai despejar
todos os homens que se recusam a cumprir suas necessidades de locação. É isso que o dia do juízo final é toda
sobre.
Com os ensinamentos de Jesus, sua morte e ressurreição, Deus já não permitirá que a adoração de dar
aquele homem a qualquer um que não seja ele. Deus perdeu a paciência com o homem, e situa-se a hora do
julgamento.
E quando ouviram falar da ressurreição dos mortos, alguns zombaram: e outros disseram, "Vamos ouvir ti
novamente sobre este assunto." Atos 17:32

Este versículo nos mostra que estes estóicos não acreditar, mas simplesmente quero ouvir mais, só
porque era algo novo que eles nunca tinham ouvido.

Você recebeu o Espírito Santo?
E aconteceu, que, enquanto Apolo estava em Corinto, tendo passado por todas as costas superiores de Paul
chegou a Éfeso: e encontrando alguns discípulos, disse-lhes: "vós receberam o Espírito Santo desde que vós
acreditaram?" E eles disseram-lhe: "temos não tanto como ouvido se haver qualquer Espírito Santo." Atos 19:1-2

Se você não tiver recebido o Espírito Santo, então você não é salvas em Jesus. Se em sua fé, você
acredita que você dê a verdadeira adoração a Deus, mas ainda não receberam o Espírito Santo então vocês não

são salvos em Jesus e, portanto, sua adoração é em vão. Então acho que temos que fazer a pergunta, como
podemos saber se temos recebido o Espírito Santo?
E ele disse-lhes: "até que então foram vós batizados?" E disseram, "batismo de John." Então disse a Paul, "em
verdade, João batizou com o batismo do arrependimento, dizendo ao povo, que cresse nele que devia vir depois dele, isto
é, em Cristo Jesus." Atos 19:3-4

O Paul está a dizer a essas pessoas é que não é o suficiente ser batizado, mas que João Batista pregou o
arrependimento do pecado, e que aqueles a quem ele batizado foram acreditar nele que deveria vir depois, que é
Jesus Cristo, que é outra maneira de dizer que o arrependimento do pecado não em e de si mesmo lhe dará
salvação , que você também deve acreditar em e manter os ensinamentos de Jesus Cristo.

Falar em línguas
Quando eles ouviram isto, eles foram batizados em nome do Senhor Jesus. E quando Paul tinha colocava suas
mãos sobre eles, o Espírito Santo veio sobre eles; e eles falou em línguas e profetizavam. E todos os homens foram sobre
doze. E ele entrou a sinagoga e falou ousadamente por espaço de três meses, disputando e persuadindo as coisas acerca
do Reino de Deus. Atos 19:5-8

Como você pode ver o que deu aos discípulos, quando eles receberam o Espírito Santo. A questão,
portanto, tem que ser feita, você tem a habilidade quando se fala o Evangelho de Deus a falar em línguas? Acho
que a primeira pergunta que deve ser o que significa falar em línguas?
Para saber se você está falando em línguas você primeiro tem que estar na companhia de pessoas que
não cresceu falando a língua que você cresceu falando, então quando você fala o Santo Evangelho para eles em
sua língua nativa, eles ouvirão você em sua língua de nascimento e não na sua língua de nascimento. A seguir
dá suporte para isto.
E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o espírito lhes deu
expressão vocal. E lá estavam habitando em Jerusalém judeus, homens devotos, fora de todas as Nações debaixo do céu.
Agora quando isto foi propalado no exterior, a multidão se uniram e foram confundidos, porque que cada um os ouvia
falar na sua própria língua. E todos estavam espantados e maravilhados, dizendo um ao outro, "Eis que, nem todos são
estes que falar galileus? E como podemos ouvir cada homem em nossa própria língua, em que nós nascemos?" Atos 2:48

Agora que você entende o que significa falar em línguas, você nunca foram capaz de fazê-lo? Se não,
então eu sugiro que você talvez não tenha recebido o Espírito Santo e, portanto, não são os Santos de Deus. Se
você determinar que na verdade isso descreve você, então eu sugiro que você faça o esforço de tempo e estudo

para levá-lo a ser um com Deus. O fato de que você está lendo estas palavras me dadas por Deus, me diz que
você está fazendo o esforço.
Em abono da verdade, não faço ideia se eu falar em línguas ou não. Não tentaram pregar abertamente a
qualquer um que cresceu falando um idioma diferente do inglês; em vez disso, dediquei meu tempo a escrever
para baixo de todas essas páginas que você encontra nesta página da web. Neste esforço, eu traduzi para onze
outras línguas muitos destes escritos, mas isso não é o mesmo sobre o que significa falar em línguas.

O que é o Espírito Santo?
Há mais para receber o Espírito Santo, para além da capacidade de falar em línguas, no entanto. Isso se
relaciona com o que é o Espírito Santo. A maioria dos cristãos acreditam que o Espírito Santo é parte da
Trindade ou divindade. Este conceito ou interpretação foi estabelecida pela Igreja de Roma de uma assembleia
de Bispos, no início de sua história. Como tudo o mais que o anti-Cristo estabeleceu é falso e não de Deus.
Dei a explicação nas lições sobre o que é o Espírito Santo, mas em suma é a palavra viva de Deus.
Quando você está cheio de Espírito Santo todo o conhecimento que você adquiriu através de estudo e pesquisa
entra em total clareza quanto seu significado e sua compreensão disso. Pode explicar isso melhor através de
minha própria experiência.
Em fevereiro de 2007 eu comecei a estudar a Bíblia com um grande gasto meu tempo e esforço. Eu
entrei neste estudo não para Deus mas para mostrar a minha prima, que é um ministro ordenado, seu erro em
seu entendimento das Escrituras. Embora não estudou para encontrar Deus, através do meu estudo diligente das
Escrituras e os acontecimentos históricos, falados em profecia, alcancei uma grande quantidade de
conhecimento. Recebi o conhecimento não é sabedoria. Eu tinha os dados, mas eu não entendia, nem acreditei
como é a exigência da fé. Não foi até Deus teve pena de mim, depois que fiz a oração com ele por causa da
minha frustração de não entender que Deus tocou-me.
Nas minhas orações pedi a Deus por seu perdão nos pecados que tinha cometido desde a minha
juventude, e então eu arrependi daqueles pecados, uma vez que eu vim a perceber que o que é definido como
sendo um pecado. Quando Deus tocaram-me, tudo o que os dados que tinha obtido através de estudo, entrou em
clareza e compreensão me procurou uma enxurrada de poder emocional, físico e espiritual. Estou convencido de
que eu não estava sentado em baixo, tenho certeza que eu iria ter caído; tal era o poder de ter sido tocado por
Deus.
Isto é como foi comigo quando eu recebi o Espírito Santo. Embora isto possa não ser como é com você,
a semelhança de um será que dão-lhe a compreensão de tudo o que você sabe sobre as Escrituras. Não estou a

dizer que a totalidade da Bíblia será de repente conhecida para você, só que da Bíblia que pessoalmente deu
estudos que irá tornar-se compreendido por você. No entanto, como você continuar a estudar a Bíblia, após ter
sido tocado pelo Espírito Santo, você vai entender enquanto você estuda, haverá pouca ou nenhuma incerteza
quanto significado. Durante esse processo, você ainda precisa procurar sua orientação a Deus. Se você seguir
onde direciona a Deus, e não onde você escolheu ir, verdadeira compreensão ocorrerá.
Uma pista que irá te dizer se de fato você recebeu o Espírito Santo é se você veio a perceber que o
quarto mandamento é como Deus pretende que você observa seu Santo sábado ou se você continuar a não vejo
nenhum problema em observar o sábado no primeiro dia da semana. Lembre-se de guardar o sábado dia sagrado
é o quarto mandamento, devido à sua importância na adoração do Deus verdadeira e correta. Se você ainda não
aceita isso como verdade, então eu duvido que você ter sido tocado pelo Espírito Santo.

Um amigo de Jesus
Jesus disse que você é seu amigo, se você obedecer a seu comando, e os dez mandamentos são parte de
como estamos para mostrar nosso amor por Deus, o quarto mandamento, sendo um desses dez anos. Portanto,
se você não fazer como os mandamentos de Deus e guardar os dez mandamentos, todos os dez deles, então você
não são seu amigo, se você não é amigo dele, então você não receberá o Espírito Santo, nem você saberá que a
vida eterna.

Paul e o primeiro sábado do dia
Se refuta o que eu digo sobre o sábado do sétimo dia, Paul dá discussão nos versos seguintes.
E nós navegou longe Philippi após os dias dos pães ázimos e veio-lhes a Trôade, em cinco dias; onde nós morada
sete dias. Atos 20:6

Os dias dos pães ázimos referir-se a Páscoa; isso, então diz-nos que este evento terá lugar no mês de
março.

Páscoa
Gostaria de tomar nota de que Paul dá a referência para a Páscoa, mas não a Páscoa. Os primeiros
cristãos, Paul incluído, não segurou a respeito da morte e ressurreição de Jesus, como qualquer tipo de férias ou
observação religiosa anual. Não foi até o estabelecimento da Igreja de Roma na 12:00 quando o Imperador
Constantine ordenou a observância, bem como a observância do Natal.

Imperador Constantine fez isso, não por causa de qualquer coisa nas Escrituras onde Deus dá instrução
ou comando, mas porque essas duas ocorrências cai durante o equinócio da Primavera, bem como o solstício de
inverno, ambos dos quais foram um aspecto da adoração do Deus Sol pagão, e não tem nada a ver com os
ensinamentos de Jesus, ou a adoração do Deus da criação. Imperador Constantine foi um fervoroso adorador do
Deus Sol e nunca foi um cristão, conforme definido pelo aqueles que guardam os mandamentos de Deus e
têm o testemunho de Jesus Cristo.
E sobre o primeiro dia da semana, (domingo), quando os discípulos se reuniram para partir o pão, Paul pregoulhes, prontos para partir no dia seguinte; e continuou seu discurso até à meia-noite. Atos 20:7

Muitos têm me indicou este versículo quando dar exemplo que Paul observou o sábado do dia primeiro.
À primeira vista, eu posso ver como você pode pensar isto; no entanto, quando você toma o momento de
discernir o que é ser disse que você vai ver que não é a observância do sábado que Paul é envolvidos no ou
falando sobre.

Repartindo o pão
Este versículo é definitivamente falando de Primeiro dia (domingo), mas é a pergunta que você precisa
perguntar, "O que Paul está fazendo neste primeiro dia da semana?" Este versículo nos fala, os discípulos se
reuniram para partir o pão. O que significa para partir o pão? Eles se uniram para fazer uma refeição, está na
hora de jantar. Não há nada que sugira que esta reunião é de forma alguma uma observação do Sabbath, eles
vieram juntos à noite para jantar. O verso então passa a nos dizer, "Paul pregou-lhes." São essas palavras que
os oradores de insistir que isso reflete uma observância do sábado, porque Paul prega para aqueles presentes no
primeiro dia da semana.
A chave para entender por que isto não é uma observância do sábado é com as seguintes palavras no
entanto. "Pronto para partir no dia seguinte," revela o verdadeiro propósito por Paul prega aos presentes. Paul
vai ser saindo pela manhã, assim que as pessoas querem e precisa que Paul dar-lhes instruções acerca do
Evangelho de Deus, para quem sabe quando ou se Paul nunca passará seu caminho novamente. Isto não é uma
observância do sábado, mas uma reunião improvisada do povo para ganhar tanto conhecimento de uma pessoa
como Paul possível antes que ele parta. As palavras, "e continuou seu discurso até à meia-noite," é o primeiro
aspecto do que esta história está escrita nas Escrituras, com o seguinte entendimento completo trazendo para a
finalidade.
Você pode perguntar, "Por que Deus causou que este ser escrito nas Escrituras, se não for para instruir
que adorando a Deus no primeiro dia da semana é permissão de Deus?" Os versos a seguir dar o objectivo ou o
contexto de por que esta história está sendo contada na escritura.

E havia muitas luzes na câmara alta, onde eles estavam reunidos. E ficou ali, em uma janela, um homem jovem
chamado Êutico, sendo caiu em um sono profundo: e como Paul foi longa pregação, ele afundou para baixo com o sono e
caiu do terceiro loft e foi levantado morto. E Paul caiu e caiu em cima dele, e abraçar ele disse, "Trouble não vos; para a
sua vida está nele." Quando ele, portanto, era subir novamente e tinha quebrado o pão e comeu e conversamos um longo
tempo, mesmo até o romper do dia, então ele partiu. Atos 20:8-11

Como você pode ver que o objetivo é mostrar que uma criança caiu três níveis e foi declarada morta,
mas quando Paul veio a ele, a vida voltou para ele. É isso que é o propósito de contar esta história e nada a ver
com qualquer primeiro dia de sábado.
Uma coisa que eu quero chamar a vossa atenção, que para mim dá prova que este não é um sábado
reunindo. Paul, então, continuou e conversamos um longo tempo, mesmo até o raiar do dia .

Lembre-se: esta reunião e pregação começa quando eles se sentar na hora do jantar no primeiro dia
da semana e depois continua durante toda a noite até o raiar do dia, que seria o jantar de domingo à noite,
durante a noite para o dia ou nascer do sol da manhã de segunda-feira.

Lembre-se também: Deus determina o novo dia como início no sol para baixo, portanto o dia
sendo falado não é o sábado, o sétimo dia, mas na verdade é o primeiro dia da semana ou domingo. Então eles
se sentam para baixo para janta, domingo à noite, que então como agora ocorre em algum momento perto ou
depois do pôr do sol, ou à noite do dia, ou seja, domingo à noite. O que isto me diz é que no final do primeiro
dia à noite do primeiro dia, eles sentam para jantar. Este fim de refeição dia teria ocorrido pouco antes de que se
sentaram para jantar, dependendo de qual época do ano era e continuou durante a noite quando a criança cai.
Isto é durante as horas do segundo dia da semana como Deus diz as horas. Sabemos que época do ano que isso
ocorre de, após os dias dos pães ázimos, atos 20:6. Esta frase é uma referência para a Páscoa, que cai no mês
de março, o que significa que esta refeição teria ocorrido no início da noite por volta das 16: 00 horas, ou 16:00
domingo, e antes que se sentaram para o jantar.
Portanto, esta história está sendo contada dos eventos que ocorrem desde o pôr do sol no primeiro dia da
semana, durante a noite até o raiar do dia no segundo dia da semana, que não é o primeiro dia da semana,
domingo, mas no segundo dia da semana segunda-feira. É no nascer do sol, no segundo dia da semana
(segunda-feira), em que Paul então partiu.
Agora que ter tomado o tempo para estudar e entender esses versículos, não vejo como alguém pode
interpretar esta história como sendo uma instrução de observar o sábado no primeiro dia da semana. Todos a
pregação feita por Paul era depois que o sol se põe a noite do primeiro dia durante a noite para a manhã do
segundo dia. Nada de pregação de Paul ocorre durante as horas do dia do primeiro dia, todos eles ocorreram

durante as horas quando a maioria das pessoas, caso contrário, estaria dormindo, e que Deus nos dá para ser o
novo dia ou o segundo dia da semana. Se aqueles que acreditam que estes versos dar prova de guardar o sábado
no primeiro dia da semana são aceitos por Deus, então ele não seguir estes versos mesmos devem dar prova que
nós deve observar o sábado no segundo dia da semana, segunda-feira também? Claro que não, o sábado é o
nome que Deus deram para o sétimo dia da semana, o único dia da semana em que Deus santificado e então
santificados. Assim como chamamos o sétimo dia sábado, Deus primeiro deram o nome do Sabbath.

Paul dá a profecia
E agora, eis que, eu sei que vós todos, entre os quais têm ido a pregar o Reino de Deus, vereis meu rosto não
mais. Portanto eu levá-lo para registrar este dia que estou limpo do sangue de todos os homens. Para eu não ter evitado
para declarar-vos todo o Conselho de Deus. Atos 20:25-27
Acautelai-vos, portanto, a mesmos e a todo o rebanho, sobre o qual o Espírito Santo fez você superintendentes,
para alimentar a Igreja de Deus, que tem comprado com seu próprio sangue. Atos 20:28

Esta é uma carta aos líderes ou presbíteros das igrejas. É para essas pessoas que Paul diz que as
congregações de Cristo de tomar atenção sobre si mesmos, bem como as congregações. A igreja está em suas
mãos para supervisionar e alimentar. Que a igreja foi comprada com o sangue de Cristo na Cruz, e que,
portanto, é imperativo que estes anciãos mantém para a verdadeira adoração de Deus, conforme descrito nos
ensinamentos de Jesus, que inclui os dez mandamentos.
É uma pergunta que deve fazer, de quais são essas pessoas idosas sendo avisadas para tomar ouçam de?
De que forma eles são para alimentar a Igreja?

Lobos graves
Porque eu sei isto, que, depois da minha partida, serão graves lobos entram entre vós, não poupando o rebanho.
Também de seus próprios eus homens se levantarão, falando coisas perversas, para afastar os discípulos atrás deles.
Portanto, Vigiai e lembre-se, que pelo espaço de três anos que eu deixei para não avisar todos dia e noite com lágrimas.
Atos 20:28-31

Nos versos acima Paul está dando um aviso terrível para as igrejas que ele ajudou a estabelecer. Ele está
alertando as congregações, lobos graves entram entre vós, não poupando o rebanho, que se relaciona com
aqueles que pregam o Evangelho falso e influenciar as pessoas da verdade de Deus e a falsa adoração a Deus.
Paul passa a avisar, de seus próprios eus homens se levantarão, falando coisas perversas, para
afastar os discípulos atrás deles. Mesmo aqueles que são da Congregação, que parecia ter sido convertido

pelos ensinamentos de Jesus para a verdadeira adoração de Deus, vão perverter o Santo Evangelho em mentiras
de Satanás, infectando, assim, a Congregação em dar falsa adoração.
Posso te mostrar historicamente como uma tal perversão ocorreu e, assim, mostrar-lhe que tipo de coisa
para tomar atenção de em seu próprio culto pessoal de Deus.

Dr. E. T. Hiscox
Claro que bem sei que domingo veio em uso no início da história cristã, como um dia
religioso, como aprendemos com os pais cristãos e de outras fontes. Mas é uma pena que se
trata da marca com a marca do paganismo e batizada com o nome do Deus do sol-, então
adotado e santificou a apostasia papal e legou como um legado sagrado ao protestantismo."
Esta é uma citação do líder Batista, autor do "Manual de Batista", por volta de 1880 a 1898.
A citação acima é baseada no entendimento de que os primeiros cristãos deram observância do sábado
no primeiro dia da semana e, portanto, legitimatized o sábado de domingo. Mas como profecia de Paul tem
advertido que era práticas, lobos o grave, assim que puxaria congregações cedo longe da verdadeira adoração de
Deus.
Evidentemente, Dr. Hiscox nunca tinha estudado os escritos de Paul e, portanto, não tinha conhecimento
de suas advertências proféticas de lobos graves que entrariam no meio de vós. Ou será que o Dr. Hiscox é um
desses lobos que Paul avisa sobre? O quarto mandamento é bastante específico sobre o dia da semana que o
sábado deve ser observado. Você também obedecer a palavra de Deus ou não, ou você é um amigo de Jesus, ou
você não é.
E agora, irmãos, encomendo-vos a Deus e à palavra da sua graça, que é capaz de você acumular e dar-lhe uma
herança entre todos os que são santificados. Atos 20:32

Paul não pregou a observação do sábado no primeiro dia da semana. Em que Paul foi e é profeta Jesus
do terceiro convênio e como tal é escolhido de Deus para dar instruções sobre como aqueles que iriam adorar a
Deus, como Jesus ensinou devem ouvir. Portanto, se você quer ser parte de uma herança entre todos os que
são santificados , que você precisa adorar a Deus como a palavra de Deus instrui e não como é conveniente
para você. Um amigo de Jesus não é aquele que dá o serviço de bordo para ser um cristão, mas um quem
obedecer suas palavras, em todo seu coração, alma e mente .

Deixe-me repetir uma coisa que eu tenho dito ao longo através destes escrevendo que Deus me levou a
fazer desde junho de 2009. Se você não adorar a Deus como ele ordena então você não adorar a Deus em
tudo. Isto é dado suporte nos seguintes versos.
Agora, portanto, escutai, Ó Israel, os estatutos e os juízos, que te ensinei, para fazê-las, que vos podem
viver e entrar e possuir a terra que o Senhor Deus de teus pais te dá. Vós não devem acrescentar para a
palavra que eu te ordeno, nem deve vós diminuem alguma coisa dele, que vós podem guardar os
mandamentos do senhor seu Deus que eu te ordeno. Deuteronômio 4: 1-2
Deus nos ensinou, através de seu profeta Moses, bem como todos os outros profetas, como Deus ordena
que damos a adoração a ele. Tudo o que ele nos ensinou está resumida nos dez mandamentos. Em que esta é a
palavra de Deus e é falada para nós por Deus através de seus profetas, temos que amar a Deus e que desejam
manifestar nosso amor a Deus de uma forma que ele Deus verá o nosso amor, precisa manter os ensinamentos
de Jesus, exatamente como Jesus nos ensinou, nem acrescentar nada às suas palavras nem remover nada de suas
palavras. Em suma não colocar palavras na boca de Deus, nem remover ou ignorar o que Deus tem dito. Para
fazer isso remove você dando culto para a criação de Deus para isso de dar culto a Deus de sua própria
invenção. Somente o Deus da criação oferece recompensas por sua obediência, o que faz um Deus que inventas
oferecem-lhe?

