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PREGANDO NA CRUZ 

26 de fevereiro de 2020 

Escrituras: 

Colossenses 2:6-23  

Filipenses 2:1-18;  

João 1:1-18 

 

Orgulho não tem lugar no Reino de Deus. Quem te enganou nas            

tradições dos homens? Por acaso não foi sua própria mente carnal que            

inchou sua a imaginação sobre essas tradições que são contrárias as coisas            

que foram pregadas na cruz? 

Por acaso não sabe que você está completo Nele? Quem o estragou            

através dessa filosofia oca? Em verdade vos digo que estas imaginações           

provêm de vaidade e não dos tesouros da sabedoria e do conhecimento em             

Cristo. 

Existe um evangelho, um evangelho lançado e revelado dos céus,          

onde Aquele que morreu por você está sentado à mão direita do Pai. Há um               

evangelho de amor, um evangelho escondido no centro da humildade em           

sacrifício, um evangelho santo, onde a promessa de fé desceu desde os            

tempos antigos até mesmo a  Abraão. 

Pois, desde o Começo, o Final sempre foi conhecido. E onde o Começo             

terminou, assim também será, o Final de todas as coisas no começo. Essa             

revelação pertence àquele que é o Espírito de Profecia. Esse mistério foi            

divulgado a todos aqueles que recebem a Cristo Jesus como o SENHOR do             

alto. 

Quem o estragou com palavras vãs, gestos arrogantes de falsa          

humildade? Quem marcou A sua carne com obras orgulhosas, que são uma            

porta de entrada para mercenários, um mundo de homens; uma arena de            

obras que levam à morte e destruição? 
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Essas obras inúteis, frívolas e estéreis da carne vêm de homens que            

desejam ser conhecidos, pois a carne dá à luz a carne. Mulheres que             

usurpam o próprio fundamento de Jesus Cristo, de quem Ele é o Cabeça da              

igreja. Mulheres arrogante, devorando até os que estão perecendo. 

Por acaso você não sabe que todos os principados e poderes foram            

arruinados, despedaçados quando Jesus Cristo foi pregado na cruz? O Seu           

ato de obediência e humildade esmagou o orgulho e o manto daqueles que             

pertencem a Satanás e seus obreiros das trevas. 

Aquele  que está acima fala: 

"Tem você recebido Cristo jesus crucificado?" 

"Tem você abraçado Àquele que foi pregado na cruz?" 

"Você conhece Àquele que é a Verdade?" 

“Você conhece realmente o Verdadeiro e Vivo Filho de Deus, cujo o Pai             

é o único com o céu em mente?” 

Você abraça apenas a circuncisão da carne por meros homens? Por           

que somente pela circuncisão do coração, através do poder de Jesus Cristo            

pode a porta se aberta para o Reino de Deus. Aqueles em Cristo são              

batizados Nele. Os que estão em Cristo também ressuscitaram com Ele. Por            

meio de Cristo tudo foi pregado na cruz; todas as obras da carne. 

O triunfo da cruz é a Glória de Deus. Cristo Jesus é a Glória do Pai.                

Pois, em Cristo Jesus, podeis contemplar a caminhada Dele de obediência. A            

Sua caminhada de servidão com toda humildade e misericórdia, para vossa           

consolação.  

Esse consolo foi trazido a um povo carregado de pecado, levado a um             

povo que perecia pela falta de um Verdadeiro Pastor. 

Jesus Cristo, o Filho do Homem, o Filho de Deus foi pregado na cruz.              

Ele esmagou o mundo, o orgulho da vida e a sabedoria carnal. Todos             

perecerão quando o Fim chegar; quando a nova Jerusalém for revelada do            

céu. 

Todos os anjos choram Santo, Santo, Santo! 

Todo o céu espera com fôlego na glória vindoura dos filhos de Deus!             

Esses filhos são aquelas que são recebidos e conhecidos por Aquele que foi,             

quem é, e deve vir. 

Estes são filhos nascidos de Deus. Filhos nascidos do Espírito de cima.            

Nascido não de sangue, nem pela vontade da carne, nem pela vontade do             

homem, mas filhos nascidos de Deus! 

Eles nasceram em uma nova vida! Eles nasceram e depois morreram           

em Cristo Jesus! Eles nasceram em um mundo, e não em sua casa, mas              

nascem em um mundo vindouro! Esses filhos nasceram em um mistério           

revelado apenas do alto. Nasceram na revelação de conhecimento de Jesus           

Cristo, o Único e Verdadeiro Deus Vivo. 
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Jesus Cristo tornou-se obediente e se humilhou como um servo. Ele           

não procurou as coisas deste mundo, pois Ele não pertencia a este mundo.             

Pois, Aquele que veio do alto, fez todas as coisas, desde o Princípio até o               

Fim. Sem Ele, nada foi feito do que tem sido feito. 

Cristo Jesus é Aquele que é a Palavra[Verbo] que se fez carne. Foi Ele              

quem declarou: 

'Antes de Abraão existir, EU SOU' 

Ele é Aquele que é a nossa Vida, que é o nosso próprio fôlego! Glória               

esteja Nele, que foi, que é, e que há de vir! 

Glória, Glória, Glória ao Rei dos Reis! Glória a Ele, que é o Alfa e o                

Ômega, o Início e o Fim! 

Busque essas coisas de cima Meus filhos. Procure comer cada Palavra           

de Deus. Cada Palavra que sai da Boca de Deus, pois Ele é o Pão da Vida.                 

Procure Aquele que apagou todos os seus pecados; pregando-os para          

sempre na cruz. 

Sede santos, porque Eu, o SENHOR, sou santo! Ande como Eu andei,            

seja irrepreensível, honesto e ande no Espírito porque toda a carne foi            

pregada na cruz. A carne não conta para nada! 

Não ande nos caminhos deste mundo, porque Eu escolhi você para sair            

do mundo. Para sair dos ensinamentos e tradições dos homens. Tudo é uma             

bobagem! Pois aqui reside o vale do orgulho e da glória vazia. Aqui reside a               

carne podre da destruição - o caminho largo que leva para o inferno. 

Por acaso Deus não fez como besteiras toda a sabedoria dos sábios?            

Você é um povo que procura sinais? Por sabedoria? Vocês são um povo que              

confia em Jesus Cristo, Aquele que foi pregado na cruz para a glória de Deus               

o Pai? 

Pois aqui há um mistério para aqueles que estão perecendo, mas para            

os que estão vivos em Cristo, Ele é como uma fragrância de oferta de amor,               

carinho e enorme misericórdia para a salvação. 

Tudo está chegando ao final culminante; o fim está próximo. 

A Glória de Deus está aqui para revelar os Verdadeiros Filhos e Filhas             

de Deus! 

Atenção! Meus amados filhos! Aqueles que são batizados em Minha          

morte, aqueles que ressuscitaram em Cristo Jesus! 

Atenção! O Meu retorno é iminente. O precipício da mudança está           

aqui! Todos verão que Eu sou Aquele que era desde o Princípio e Eu sou Ele                

que é a Glória no fim! 

E todos os anjos gritam Santo, Santo, Santo é o SENHOR Deus            

Todo-Poderoso que era, e que é, e que está por vir! 

Venha, SENHOR Jesus, venha! 

Amém! 
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