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Há duas coisas que eu não compreendo e mesmo três que estão acima do meu alcance: A 

SABEDORIA de Deus, a LOUCURA do homem e A IGREJA DE JESUS que revela à uma e à outra, 

aos principados e potestades nas regiões celestes  

 

1- A "loucura" de Deus diz: A Igreja de Jesus ? Uma igreja “misteriosa”, escondida ao mundo, 

santa e separada, “invisível”  aos olhos dos homens, mas que Eu a vejo.  

2- A sabedoria diz: Como o que está escondido e invisível poderá então ter um templo de 

aparência externa, "visível", "ilusória" e reconhecível aos olhos dos homens? 

3- Então o homem na sua loucura diz: A Igreja de Jesus? Ela está aqui, na igreja local dos 

homens. Venha então e traga suas ofertas a Deus, pois Deus quer te visitar aqui no seu 

templo!    

4- Mas Deus diz: Existe um templo "invisível", existe um lugar escondido, um lugar secreto que 

eu me vejo, um lugar na qual teu Pai ama vir e te encontrar dia após dia, e este lugar é o 

templo vivo do teu coração.   

5- E Deus diz mais: MEUS FILHOS, ATÉ QUANDO VOCÊS ME BUSCARÃO ENTRE OS MORTOS, EU 

QUE SOU « A VIDA », o ressurreto, que tenho a chave das portas do inferno e que tenho as 

sete estrelas na minha mão e os sete castiçais de ouro?    

6- Voltem à minha Palavra, meus filhos, diz o Senhor, e eu lhes direi QUEM « EU SOU », então 

vocês compreenderão ONDE « EU ESTOU » diz o Santo, o Senhor, o Noivo, QUE ERA, QUE É E 

QUE HÁ DE VIR, a fim de levar com Ele a sua NOIVA.. 

7- E Deus diz à sua Igreja : Você, minha Igreja, eu a tenho nas minhas mãos, e ninguém poderá 

tirá-la de mim, então minha Igreja, santifica-te, saia deste mundo perdido, ilusório e cego de 

homens, abandona seus ídolos e vem, sim vem a minha presença, vem ao meu encontro 

minha Noiva, e prepara-te, prepara-te para o meu reino, consagra-te à teu Deus, pois eu me 

casarei com você, eu me casarei com você no tempo certo, o tempo que eu fixei, e este 

tempo que eu vou manifestar, esse tempo é agora!  

 

Ó Deus, tu és o meu Deus, eu te busco intensamente; a minha alma tem sede de ti! 

Todo o meu ser anseia por ti, numa terra seca, exausta e sem água. Quero 

contemplar-te no santuário e avistar o teu poder e a tua glória. Salmo 63:1,2 
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