Sintese de dados científicos relacionados com a
estrutura espiritual humana
Nunca devemos esquecer que, se o reino espiritual é visto principalmente com conotações
religiosas, permanece base mentais concreta. Ela é construída em nós para garantir uma rápida
auto-defesa, cujas as percepções sensoriais, localizadas no nível do coração, se tornarão em
casos extremos, a única força motriz de nossas reações. Para melhor perceber o interesse da
renovação do coração, alma e espírito que Deus quer que desfrutemos, nós agora resumirá
maneira mais figurativa, o processo de criação das estruturas mentais que levam o ser humano
em reações muitas vezes incompreendidas pelo próprio, no entanto, que ele tenta
justificar, às vezes melhor esconder, às vezes, para impor aos outros.

Período celular e embrionário
1) Procriação
O óvulo, ou oócito 1, é uma enorme célula de um décimo de um
milímetro de diâmetro, fornecido com uma reserva de alimento (vitelina)
e uma pele complexa, que fornece tanto o seu sistema de protecção
como ajuda a sua fertilização e restringe a polispermia. O núcleo que
contém 23 cromossomos maternos, incluindo um X, que representa
metade dos dados, do futuro individuo.
Espermatozóide, cuja cabeça mede 5 microns de comprimento por 3 de
largura, é constituído de um núcleo (1) que tem 23 cromossomas cujas
um desses X ou Y de acordo com a sexualidade. Ele é fornecido com
uma penetração do sistema do oócito (2), chamada acrossoma e um
flagelo (3) que permite que ele se mova.

2) A fecundação e o clivagem
Dezesseis a dezoito horas após a fecundação do óvulo, os dois núcleos
descendendo do óvulo e do esperma, são visíveis na célula antes de merge e tornarse um. A célula é denominada oócito 2, depois zigoto após a fusão, e contém então
46 cromossomos, incluindo os determinantes de sexo XX ou XY.
Se soubéssemos analisar todos os dados genéticos, podemos, portanto, dar a
silhueta de futuro individual, porque este mini cérebro já contém todos os dados
constitutivos do futuro ser humano e sua "consciência", escrito em seus genes, razão
que todo pecado é primeiro cometido contra Deus.
Antes da construção deste ser vivo, esta célula zigoto vai usar estoques de alimentos
para multiplicar suas células por segmentação, enquanto especializa na maior parte
de entre elas para sua auto-proteção. A ruptura de sua Zona pelúcida, chama-se
blastocisto eclosão. Ele normalmente ocorre no momento da chegada no útero de
este conjunto de células, chamado blastocisto, para permite a ele a implantação, que
substitui-se a os reservas nutricionais e assegura o seu desenvolvimento.
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3) A gastrulação
Nos primeiros dias da terceira semana após a fecundação, ou seja trinta
dias após o último período menstrual, o verdadeiro início do
desenvolvimento embrionário ligado ao futuro indivíduo começa. Depois de
passar pelas fases chamados disco Bilaminar e tri-laminar, a multiplicação
e migração das células epiblast, estrutura este humano nos eixos de
simetria naturais do cérebro e todo o indivíduo enquanto já gerar algumas
células mais especializada ligado aos corpos de suporte tais como a
endoderme que vai tornar-se os intestinos, visíveis através da membrana
cloaca (1) ou os sómitos (2), que se tornarão as vértebras.
Durante o mesmo período, uma linha primitiva começa a aparecer e marcar
o eixo de simetria final, do qual será construída a totalidade do indivíduo.
As células do epiblasto que se comportam como pequenos cérebros
interdependentes uns dos outros, vão dotar-se de um corpo e ao mesmo
tempo que este progresso desenvolverão os órgãos necessários para a sua
sobrevivência. A simetria do corpo é gerada dependendo da velocidade de
desenvolvimento de cada uma das células, que se baseia na genética das
Escrituras contidas no a célula zigoto.
Já podemos observar a interpenetração da placa neural que avança em
meio do vértebras futuro para formar a medula espinhal eo cérebro
pequeno do Coração, que se tornará o motor da construção mental do
individuo futuro. Estas são as interpretações das emoções da mãe, que vai
sair desta estrutura, que irá influenciar a constituição do nosso cérebro
límbico. Devemos já ter em mente que este é um órgão destinado a
receber uma lógica externa a ele mesmo como a mente carnal ou o Espírito
Santo para gerenciar a coerência cardíaca. Não podemos esquecer, com
efeito, na oitava semana da gravidez, que quase todas as estruturas vitais
já estão no lugar.

Evolução do cérebro durante o período fetal
4) A proliferação neuronal
Desde o 5 a 6 ° mês de gravidez, o nosso cérebro está estruturado em
vários subgrupos interligados. O cérebro reptiliano (1), destinado a garantir a
sobrevivência e vegetativa cuja primeiras estruturas datam do início da
gastrulação, já é funcional atrás algum tempo. Paralelamente, o cérebro
límbico e o neocórtex (2 e 3), têm recebido uma quantidade de neurônios
que nunca vai ser atingida em toda a nossa existência. De acordo com a
lógica do espírito carnal, pelo qual ele está revestido, o Pequeno
Cérebro do Coração (4) interpreta o sentido das emoções vividas pela mãe
e assegura a coerência cardíaca do feto com base no seu estado
emocional. O cérebro límbico já começou a interpretar essa coerência
cardíaca emitida pelo Pequeno Cérebro do Coração em comparação com
suas interpretações do contexto e sua genética pessoal. Ao mesmo tempo,
ele começou a guardar todos esses dados por parte de (2), que se tornarão
o espírito após a primeira poda neural, enquanto que em (5) os neurônios no
sistema digestivo são funcionais.
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5) Fim do ciclo de vida intra-uterina e a primeira poda
neuronal e sináptica
No período do nascimento, a fim de garantir a auto-proteção do neném e
dar-lhe as primeiras bases e reacções mentais, os neurónios previamente
carregados dados registados durante o período fetal e destina-se a formar
o espírito de sobrevivência (2) no cérebro límbico, passam por uma
seleção, através do qual só os mais fortes sobreviverão. Esta força superior
aos outros, é o fato de que eles eram os mais utilizados na interpretação
das emoções maternais, em que o Pequeno Cérebro do Coração guiandoos, a própria influenciado pela lógica espiritual cujo ele está revestido,
como já vimos no parágrafo 4. Este fenômeno é chamado de poda neural
ou poda sináptica, será, portanto, gerar um caráter dominante em que irá
fundir todas as interpretações de emoções inicialmente próximos uns dos
outros. As relações de causa e efeito, portanto, tornar-se impossível de
interpretar a idade adulta, uma vez que eles vêm de várias análises
aglomeradas em um, com resposta variável consoante a sua natureza.
Estes dados permanecerá como ponto de partida de qualquer análise, ação
ou reação, ao longo da vida do indivíduo.
A ausência desta poda neural é provável que a causa do autismo.
Entre parênteses, este fenómeno ressalta o trabalho de Darwin sobre a
seleção natural.

Período pós-natal de aprendizagem durante a infância
6) Início da vida extra-uterina
Desde os primeiros dias de vida extra-uterina, neurónios no neocórtex
começarão para analisar os dados recolhidos com os já armazenado no
cérebro límbico e armazenar no registo correspondente para os sentimentos
(6) um conjunto de comparações para estimular ou moderar do espírito de
sobrevivência.
Durante toda a infância, esses neurônios permanecerão na configuração da
sua origem e gerarão reações que certamente se especializarão de acordo
com os neurônios mais utilizados, sem bloquear o acesso a mais fracos. Se
um caráter dominante, ligado ao espírito básico em (2), é instalado, então é
mais ou menos facilmente melhorado.
Bem como durante o período fetal, esses neurônios pertencentes aos
sentimentos, portanto relativos ao contexto e o aprendizagem recebidos do
ambiente circundante será mais empregados do que outros e assim formar
uma melhor proteção externa.
As imagens cognitivas que serão assimiladas ao espírito de
sobrevivência (2) será ainda mais difícilmente perceptível em (3) e (6),
que o valor dado à aprendizagem vai ser grande.
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Estágio da adolescência
7) Adolescência e a segunda poda neuronal e sináptica
Assim como na época do nascimento, mas a nível de sentimentos (6) desta
vez, uma poda neural vão acontecer durante a adolescência, por seleção,
dos neurônios mais fortes e a morte celular programada do mais fracos
(apóptoses).
O equilíbrio mental da pessoa, portanto, é criada entre a necessidade de
sobrevivência, vinculado ao espirito e a sua necessidade de coabitação
mais ou menos pronunciada dos sentimentos, em relação ao contexto
encontrado e sua busca do prazer, em um egocentrismo mais ou menos
pronunciado, mas sempre existente em um nível ou outro de seus valores.
As reações do adolescente será tanto mais excessivas que vai a tentar
prevalecer o seu espírito de base (2) sobre seus sentimentos (6), para
recolher os limites não escritas no neocórtex (3). Alterações hormonais,
relacionadas com a sexualidade ea necessidade para a sobrevivência da
raça, são provavelmente provocando o fenômeno e, portanto, um dos
últimos itens antes da segunda poda neural, o adolescente deve ter em
conta no conjunto de dados acumulada durante a infância. Esta última fase
importante, chega então em fim aprendizagem da infância, o que parece
lógico, de modo a permitir melhor gestão do registrado na genética dos
instintos básicos, mas também marca o retorno do espírito dominante
original.
Este era facilmente silenciado pela necessidade de aprendizagem durante a infância, mas vai
retomar, tanto mais facilmente os seus direitos que o enquadramento e as motivações do
adolescente lhe dará o direito de regresso, ao contrário da aprendizagem desde a infância, antes
de gerar os sentimentos. Este fenómeno é muito perceptível através da maioria dos adolescentes,
cujo caráter é reforçado assim num registo por vezes muito diferente do aquele visto na infância.
Os neurônios mais utilizados durante a gravidez da mãe, tendo mantido os dados de percepções
registradas neste período, relacionadas com a espiritualidade do contexto inicial, será a base do
conflito. É por isso que nós encontramos frequentemente irmãos e irmãs de caráter muito
diferentes um do outro, embora sejam os mesmos pais que receberam educação aparentemente
idênticas, a espiritualidade inicial não é necessariamente a mesma em cada.
Qualquer que seja esse espírito, sua lógica de natureza da auto-proteção não pode ser em Cristo
hoje, escrita na linguagem do amor ao próximo e permanece sob a autoridade de Satanás. Cada
abordagem espiritual relacionada com o Espírito Santo antes de poda neuronal da adolescência
permanece correctora do espirito de base carnal, ao lado de outro ensinamento para moderar ou
aumentar o efeito do espírito básico, mas não altera a natureza do mesmo. Esta parte integra-se
com o aprendizado e, consequentemente, aos sentimentos concebidos e escritos em uma lógica
carnal auto-protetora, para que possamos nos tornar vencedores do contexto circundante.
Esta é a razão porque tanto próximo a natureza de Cristo pode ser estes sentimentos e gerar
atitudes muito semelhantes da vontade de Deus em Cristo, o espírito e os sentimentos devem ser
santificados (reescritos) na natureza do Espírito Santo e não na língua de auto-proteção, depois
do baptismo do Espírito Santo na idade adulta.
Só Jesus não teve que viver esta renovação, mas para manter-se firme em suas tentações,
porque seu espírito (2) nasceu do Espírito Santo desde o ventre de sua mãe, dada a virgindade
de Maria.
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Período adulto
8) Situação reflectida antes do Baptismo com o Espírito Santo
A construção do cérebro se estabilizou em torno de 25 anos. Nenhuma
aprendizagem adicional pode substituir a construção inicial no nível do
espirito e sentimentos (2 e 6), mesmo se alguns ensinamentos, experiências
ou análise do neocórtex (3) pode acentuar ou moderar os efeitos destes por
usos de diferentes dados, desenhados em (2 e 6) para ser usado na
amígdala (7) com base em nossas percepções sensoriais e nossa coerência
cardíaca em relação a um determinado contexto. É assim, que se nós
aprendemos a apreciar um contexto que odiávamos anteriormente, dados
que nós emmagasinerons no período que antecedeu a este contexto não é
mais o mesmo e produzem reações diferentes, mesmo que sua natureza
permanece carnal.
O Pequeno Cérebro do Coração evoluirá possivelmente na direção das
grandes traços de caráter aos quais a pessoa vai dar razão, que irá produzir
um acentuação ou moderação externa em todo o cérebro (2, 3 e 6) aumenta
à medida que a pessoa dar razão ou não as regras de Deus.
Enquanto nenhum espírito superior não vai tomar posse deste Pequeno
Cérebro do Coração, este conjunto permanecerá mais ou menos consistente
de acordo com suas presunções de verdades em contextos semelhantes e
isto se reforçará geralmente em maior de rigidez sináptica progressivamente
com seu envelhecimento.

9) Situação crítica com necessidade de reação rápida, antes
do baptismo do Espírito Santo
Ao contrário de uma situação normal e reflectida em que o neocórtex analisa
pode vir acentuam ou moderado durante os dois modos de reacções
complementares que constituem o espirito e os sentimentos, numa situação
julgada crítica pela pessoa, em que ele acabará por ter de reagir rapidamente
em palavras, atos ou qualquer outro tipo de comportamento, todas as
análises (3) será desconectado pelo curto-circuito do cérebro, cujo principal
motor é o Pequeno Cérebro do Coração (4 ). Este isolará então as partes do
espirito e sentimentos (2 e 6) selecionadas na amígdala cerebral (7) com
base na nossa percepção do contexto.
Se o equilíbrio humano carnal é possivelmente consistente durante o uso de
toda a análise do sistema análises / reações, nas situações consideradas ser
favorável, quando situações espontâneas, as reações tornarão 100%
relacionadas a modos de reações pré-programadas, que são o espirito e
sentimentos, sem qualquer possibilidade de aumento ou moderação
relacionadas com as análises. Este curto-circuito gera então, reações
reflexas diferentes para aqueles com vividas nos momentos ponderados,
mas em consonância com a nossa compreensão no contexto dado.
Em nossas reações estamos, portanto, diretamente sujeitos a nossa
construção de base carnal, embora em duas situações consideradas
semelhantes no início, os núcleos de amígdala podem ser carregados por
exemplo de hipocrisia ou medo para melhor ocultar a violência. O Pequeno
Cérebro do Coração (4), do mesmo tipo dos dados na amígdala (7), é o sinal
de gatilho consistente com de análises sensoriais, bem como a mente e
sentimentos. O sistema é consistente em seu erro.
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Estágio adulto após o baptismo do Espírito Santo
10) Situação no momento do baptismo do Espírito Santo
No momento do baptismo do Espírito Santo, que quase poderíamos
chamar a inicialização do software do Amor de Deus para os outros, o
Pequeno Cérebro do Coração é preenchida por esta nova lógica, que
humanamente explica a sensação de plenitude do coração da pessoa,
normalmente chamada o fogo, ou a alegria do primeiro Amor.
Trata-se de um momento crucial para entrar uma atitude de renovação
dos sentimentos e espírito, visto que, ao contrário da etapa anterior,
nosso sistema de reação torna-se inconsistente com (2) e (6).
Paradoxalmente, é o periodo durante o qual estamos mais vulneráveis
para confundir o que consideramos anteriormente em (3) como tendo sido
sentimentos puros originando de Deus, com este que pede nos o Espírito
Santo, portanto como reações pessoais.
Atenção também aos excessos dos docentes demasiado carismáticos,
que podem mais facilmente levando-nos a confusão, por uma forma de
idolatria que podemos dar a eles.

11) Situação refletida depois do baptismo do Espírito Santo
e alguns meses, ver alguns anos de vida cristã e às vezes
muito mais.
Uma vez passado o tempo do primeiro Amor, como já dissemos, é
bastante lógico para encontrar em (4) parte do nosso Pequeno Cérebro do
Coração até um certo ponto reinvestidas dos espiritos carnais, nosso
entendimento ter silenciado o Santo espírito em nossos corações, depois
de algumas análises de situações de conflito. Incompreensão do trabalho
a fazer em nós mesmos, será ainda maior do que a nossa vida anterior já
terá sido considerada cristã, reforçado em um reações do tipo de dados.
Será, portanto, não focamos nosso trabalho de fé sobre a renovação do
espírito e sentimentos em 2 e 6, nossa tarefa sendo limitado ao que
adquiridos mapas cognitivos adicionais em nosso neocórtex, a fim de
melhor respeitar os preceitos ensinados.
Esta já conduz a uma grande evolução que podemos facilmente interpretar
como uma renovação total, ao passo que é apenas um modo de reacções
de selecção diferentes carregados na amígdala (7) a partir do espírito e
sentimentos (2 e 6) inalterada, como já vimos no parágrafo 9. Nós
gostamos de nos encontrar em assembleias que evocam a glória de Deus
e nós ansiamos para louvar e adorar em momentos não-conflituosas da
nossa vida diária. Nossa atração por Deus tornou-se desproporcional com
a nossa vida anterior e nos gostaríamos que ninguém fazer-nos sair de
este tipo de felicidade, dos momentos vividos em uma dimensão mais ou
menos acentuada da presença de Deus.
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12) Situação crítica com necessidade de reação rápida,
depois do baptismo do Espírito Santo e alguns meses, ver
alguns anos de vida cristã e às vezes muito mais.
Nossa situação anterior se complica muito quando somos confrontados
com uma situação mais ou menos conflituosa, o curto-circuito excluindo o
nosso neocórtex (3), quando a decisão de responder ou reagir a uma
determinada situação nos apressa.
As análises, a que estamos acostumados a dar razão, para trazer nossos
comportamentos coerentes com nosso entendimento, portanto são
desconectados e não podem já moderar ou acentuar as ordens para agir
antes do lançamento da amígdala cerebral. Esta permanece portanto
carregado como anteriormente, as ações correspondentes ao contexto,
retirado as duas lógicas de reações carnais manteve-se disponível para
ele, o espírito e os sentimentos não renovados. Neste curto-circuito, o
nosso Pequeno Cérebro do Coração que está sendo reinvestido de uma
parte de espiritos carnais por causa de nossos errados entendimentos,
eles têm se cercado por sete espíritos piores tal intolerância e condenação
que, muitas vezes, se substituiu o que nós consideramos nossas
fraquezas iniciais. Estes espíritos que não estávamos acostumados a
enfrentar, entrarão em conflito com o Espírito Santo e então acentuarão a
nossa inconsistência do coração no momento mais inoportuno para
produzir o erro.
Após o mau análise das reações de nossa parte, visto no parágrafo anterior, sendo confrontado
com arrependimento ou convicção da pessoa ou contexto que tomamos para o erro, por isso
vamos ser tentados a analisá-lo para nossa vantagem , através de nossos mapas cognitivos
relacionados às nossas novas análises que não querem uma atitude ambivalente ao de nosso
entendimento. Esta ambivalência será então interpretada como sendo necessário, tendo em
conta os danos do outro. O mais difícil será separar as coisas, porque mesmo que às vezes pode
acontecer que temos parcialmente certo se vamos globalizar a nossa reacção a condenação do
outro, ele vai perseguir um pouco mais o Espírito Santo de nosso Pequeno Cérebro do Coração,
em relação à nossa parte da culpa.
O nosso entendimento, uma vez mais silenciou o Espírito Santo no nosso Pequeno Cérebro do
Coração, temos um pouco mais comprimido isto, em proveito do espaço deixado para o espirito
carnal.

13) Situações críticas com necessidade de reação rápida,
depois do baptismo do Espírito Santo e alguns meses, ver
alguns anos de vida cristã e às vezes muito mais, o que nos
tornamos vitoriosos, guiados pelo Espírito Santo e nossa fé,
nossa confiança em Deus.
Nossa conversão real da alma (sentimentos e análise) e do espirito, não
pode ser através da única maneira do ensino das nossas análises do
neocórtex, aos quais damos simplesmente razão, uma vez que estas
análises são para acentuar ou moderar os nossos sentimentos e mentes já
programados. Só Jesus tem autoridade sobre todo espirito carnal, razão
por que ele quer levar-na seguir lo pela fé em reações que são
desconhecidas, em situações de conflito a verdadeira grandeza de um grau
pelo menos igual ou superior a este que gerou o nosso espírito e nossos
sentimentos carnais (2 e 6). Este é verdade a única maneira de fazer tornar
nosso sistema de ações e reações coerente na dimensão do Espírito Santo
de Deus.
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Nosso arrependimento que desejariam o Espírito Santo, pela consciência
da nossa quota de erro nos números anteriores, sempre vai servir
simplesmente uma realização da nossa incapacidade de fazer a resposta
certa de modo que nos capitulemos para agir por nós mesmos e clamar a
Deus, reconhecendo que somente Jesus é capaz de nos fazer ganhar esta
parte de erro. ASSIM rapidamente virá o dia da nossa vitória, a saber :
A sua vitória em nós.
Nosso cérebro pode realmente considerar uma nova forma de reações
para a parte correspondente que afetados pela situação de conflito em
questão e reescrever (8) neurônios de nosso espírito, nossos sentimentos
e nosso Pequeno Cérebro do Coração de acordo com a lógica de Deus
exclusivamente se, en modo "reações" (curto-circuito do cérebro), nos
deixamos levar espontaneamente em seu nome, pelo seu Espírito, e não
pelo espírito e sentimentos de auto-proteção. É somente sob estas
condições que o Espírito Santo pode reinvestir as partes do nosso
Pequeno Cérebro do Coração que tinham abandonado ao inimigo de
nossas almas após sua inicialização do Espírito Santo, porque a nossa
estrutura mental, ações / reações tornam-se coerente de acordo com a
lógica de Deus, e dá razão ao Espírito Santo em nossos corações.
É por isso que, só a fé é agradável a Deus, porque só lhe permite tirar-nos
da nossa dimensão animais diferente de qualquer religião e educação. Isto
é de fato atingir reescrever o software e não para destacar um resultado
diferente com o software de idade.
Também pode ser bom o ensinamento duma igreja, uma religião ou
qualquer outro sistema educacional, continua a ser limitada a única
renovação de cartões cognitivas das nossas análises e não a toda nossa
alma (análises e sentimentos do neocórtex), nosso espirito e nosso
Pequeno Cérebro do Coração.
14) Atitude simplesmente religiosa (ou religiosidade) e engorda espiritual
após o baptismo do Espírito Santo.
Nossa representação aqui contra, seria bastante a representação da engorda
espiritual, mesmo se existem tantos tipos de atitudes simplesmente religiosas,
que há pessoas cairam em uma mais ou menos profunda religiosidade. A
atitude simplesmente religiosa é fato o mais extrema relaxado para
comportamento carnal, até os mais extremos rigores da religiosidade fanática.
Esta atitude também é da busca espiritual em forças ocultas, mesmo entre
alguns cristãos, até a pesquisa para a revelação mais precisa de Deus na
presença do Espírito Santo, sem por isso fornecer a renovação do espirito e
sentimentos na linguagem do Amor do seu vizinho.
No que se refere a engorda espiritual, isso produz um perfeito domínio de
conhecimento e interpretação bíblica, de acordo com as regras de Deus, um
domínio perfeito dos dons espirituais tal profecia por exemplo, mas nunca uma
renovação no equilíbrio do Amor para os outros como Deus gostaria de
conduzir o homem verso o equilíbrio do seu Amor. As reações carnais
excessivas são suprimidas por uma carapaça construída a nível dos
sentimentos, de acordo com a palavra de Deus, mas em uma dimensão carnal
de proibidos e regras, dando uma aparência de piedade, enquanto é apenas
uma rigidez sináptica cada vez maior.
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O Pequeno Cérebro do Coração é assim abafado e não permite mais uma comunhão permanente
de Deus. A pessoa reencontra uma parte dessa presença, exclusivamente em circunstâncias
muito específicas de cultos ou reuniões de todos os tipos, para lá ser regadas, regadas e regadas
ainda, mas permanece perpetuamente em condenação feroz de tudo o que é ao contrário dele e
todos aqueles que estão "perdidos" porque não vai encher os bancos da sua igreja, que se
torna cada vez menos aquela de Jesus Cristo.
No que diz respeito as outras atitudes simplesmente religiosas, eles são frequentemente em um
menos extensas análises de renovação do neocórtex, mas produzem as mesmas características
em relação à o espirito e sentimentos, em diferentes graus de fanatismo.
Isto é porque, uma vez que o conhecimento bíblico da Lei adquiriu, só o Amor dos outros pode
ficar como calibração de nossa renovação na lógica do Espírito Santo de Deus, sendo capaz de
coletar e condenar os erros de cada um, mas nunca levar à condenação do pecador.
Nós não deve nos enganar-se de inimigo, nossa luta deve voltar-se contra a lógica de autoproteção do inimigo dentro de nós e só o Amor de Deus é o caminho.

O que devemos lembrar?
Se pararíamos a este nível de análise, não estaríamos de acordo com o propósito que Deus
estabeleceu para nós. O propósito de Deus não é nos demonstrar os erros dos outros para
parecer os melhores e muitos vêm a nós, mas que ninguém se perde, tornando-se a imagem que
Jesus nos deu do fariseu em Lucas 18 - 10 pela oração do fariseu e do publicano. A condenação
daqueles que consideramos dos pecadores é provavelmente a arma mais usada pelo inimigo das
nossas almas, para nos pegar em suas redes, enquanto que anteriormente demos nossas vidas
para Jesus. Se deixamos suficiente com direito de passagem através de nossa construção carnal
nesta área, Satanás serão retomará se ele pode, a vida eterna que Jesus nos deu.
Temos de nos manter conscientes de que o último esquema acima, a respeito da religiosidade e
a engorda espiritual, semelhante ao fariseu, é aquelas cujos "sofre" muitas igrejas hoje. A coisa é
humanamente compreensível, com todos os massacres perpetrados em todo o mundo em nome
de Deus, mas Satanás ser projectada na terra antes do retorno de Jesus, não é aquele que está
se preocupando com detalhes assim que fingir-se Deus. É mesmo o que ele particularmente
gosta e esta é a razão porque muitos de nós, somos pegados em armadilha em nossa
sinceridade. Aquele que crê ter escapado cem por cento em armadilhas carnais, é, sem dúvida,
aquele que está sempre enredado nele, sem nunca se tornar conscientes disso. É semelhante ao
que se acredita ter feito milhões de quilómetros ao volante durante a sua vida sem nunca fazer
um único erro, porque ele nunca olhou para trás, para ver todos os acidentes que ele causou.
Portanto, temos de ver além e não desacreditar ninguém, mas analisar a situação objetivamente
de acordo com Deus, assim como um todo. Há de fato nenhuma dimensão que o nosso Criador
pode ultrapassar se aceitarmos a segui-lo nas provas de fé que ele coloca diante de nós
enquanto nós estamos vivos e que seu "retorno" não é realizado. A única "doença" que Ele há
cura, é a nossa determinação de perseverar de modo que se parecem nada como o Amor dos
outros, então essa é a única referência que nos deixou como propósito e onde o Espírito Santo
quer nos levar além de nosso ponto de referência da lei divina, interpretado por nossa natureza
carnal.
Se olharmos com maior perspectiva, podemos considerar mais fatores, especialmente como fazer
progressos em nossa própria santificação, porque o problema já está cem por cento no nosso
nível. Não devemos de fato transpor nossos erros sobre outros em risco olhamos para nós
mesmos como já tendo atingido a meta suprema da vinda do Filho do Homem anunciado em
Mateus 24-36. Como poderíamos realmente ser testados nos provação que temos de superar
para acessar a renovação da nossa alma carnal e suba para gerar o advento de seu retorno, se
aqueles que se nos deparam, todos nos encorajariam em nossos erros? Nós então poderíamos ir
de braço dado, como o humanismo lo preconiza, mas o nosso edifício carnal inicial, criado pelo
conflito, poderia de forma alguma ser ultrapassado por um teste em que nossa fé teria que intervir
para reescrever nosso espirito para imagem do Espírito de Deus. O conflito não é apenas
inevitável, se buscarmos a santificação, mas benéfico para a pessoa que gere a confiança no
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guia é o Espírito Santo de Deus, para, em seguida, superando em sua dimensão carnal, ele
recebe uma parcela adicional o coração de Deus. Assim, a palavra de Deus, "Porei as minhas
leis em seus corações e gravá-los em sua inteligência", é realizado em nós (Hebreus 10 16).
Será que vamos considerar, no entanto, que as nossas guerras são boas e desejadas por Deus,
para que alguns sempre se melhoram e que os outros estão sempre perdidos mais? Não! A
vontade de Deus em Cristo, não é que alguns de seus filhos estão perdidos por causa de outros,
mas que ninguém será perdido, e todos chegam ao mesmo tempo para acolher-lo após o
seu regresso.
Os nossos ressentimentos contra aqueles que nos fez sofrer muitas vezes são a chave para a
nossa mesquinhez espiritual. Eles demonstram em isso, a diferença de altura que ainda existe
entre nós e a natureza de Cristo morrendo na cruz, ainda falou estas palavras aos religiosos que
crucificaram lo "Pai, perdoa o deles, porque não sabem o que fazem".
Seu retorno é iminente e Deus não vai deixar para trás aqueles que ele usou para crescer o
tamanho do outro, que seja o seu povo escolhido (Israel), ou seu povo resgatado (a igreja).
Mesmo que ele usou uma época a dureza do coração de um, a fim de experimentar o outro, isso
não significa que ele rejeita o primeiro, desde que lhe mesmo lo permitiu, a fim de fazer avançar o
seu reino na terra. Então nós temos que julgar ninguém, porque da mesma forma que um par que
ele às vezes usa um dos dois por muitos anos a trabalhar na sombra do outro, ele usou tanto seu
povo escolhido que a igreja durante muitos séculos, para que esta tarefa deve seja cumprida em
todos nós, para o bem de todos.
Se nós sejamos "grande servo de Deus" ou simples trabalhador da última hora, não é a nossa
posição sobre a Terra irá determinar a que teremos com Ele. Teremos todos o direito a um salário
justo, se os nossos trabalhos foram conduzidos pelo seu Espírito Santo. O objetivo de Deus é a
renovação de nossa alma e nosso espírito em uma dimensão guiada pelo Espírito Santo e não
por um humanismo retrógrada que quer equilibrar tudo trazer o homem de volta ao seu estado
original de inconsciência do pecado mediante a aceitação de este, como ele tinha anteriormente
em seu estado animal na ignorância dele. Esta dimensão é aquela em que Satanás aparece
como o príncipe deste mundo, como nos tempos anteriores a Caim e Abel, pois é então a
tolerância do pecado e não a tolerância dada ao pecador, pela tolerância do comportamento que
não pode ser mudado sem a intervenção divina em Jesus Cristo. É pois, neste caso, a
capitulação à progressão do homem com a natureza de Cristo, que Deus quer dar à humanidade
para a felicidade e o equilíbrio de todos. Humanismo procura justificar nossa lógica carnal de
conciliação e tolerância do pecado, para evitar a renovação de nossa natureza, que ele não pode
transformar. O problema é saber onde parar estas tolerâncias, uma vez que é desta natureza,
que é a fonte de todos os nossos infortúnios? A natureza tão bela, que através dele, é fácil para
nós para justificar nossos excessos destrutivos para garantir a nossa auto-protecção. Um excesso
do qual somos espectadores pelo fanatismo crescente exterminador. Chegaremos um dia, depois
de inúmeras concessões ao pecado a concordar com estes exterminadores?
A versão animais da natureza humana está prestes a desaparecer, para dar lugar ao Reino de
Jesus, o Messias em todo seu esplendor. Todo mundo hoje pode ser de espectadores dos sinais
dadas por Deus para milhares de anos sobre os males que serão causados no planeta, por a
natureza animal do homem, que é feita de rivalidade e dominação. Chegamos a este prazo e é
muito urgente para que todos possam fazer a escolha certa, se ele quer manter seu senso de
animais de auto-protecção ou revestimento que do amor de Deus. Isto não se destina
simplesmente para os trabalhadores da última hora, mas bem a contrário, para aqueles que
escolheram para dar suas vidas a Jesus, quando eles percebem perfeitamente que o amor dos
outros em eles, é mais propensos a regredir que progredir. Se para alguns, Deus tem permitido
um tempo para exigir demais aos outros, que aqueles não enganam, porém, porque sem
santificação ninguém verá o Senhor. Se aqueles a quem Jesus confiou as armas necessárias
para sua própria libertação, voltou-los contra si mesmos, pela condenação que eles têm tanto no
seu entorno do que em si mesmos, às vezes com a culpa é auto-condenação, que estes não
iludir, ao tempo que chega no mundo, sera muito pedido a aquelle que muito recebeu.
Nossa esperança é que todo mundo vai se tornar consciente de sua própria armadilha e não dar
lugar ao inimigo, que de bom grado iria usar para perder um filho de Deus, se estaria possível a
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lhe. Não haverá favorecimento e esta esperança é a mesma para cada um de nós, porque nós
mesmos não escaparemos a isso. Este não será no estresse e medo de que seremos vitoriosos,
porque isso é precisamente o que gera a nossa natureza carnal, mas na confiança de que vamos
dar a Jesus para saber que si mesmo trouxe nos no bom lugar a bom hora, para além de todos os
nossos esforços carnais. Nosso compromisso completo para fazer a Sua vontade é a única coisa
que Jesus pede de nós, mas é só quando atingimos os nossos limites para superar nossos erros
e que clamamos a Ele o nosso desespero de ser incapaz de cumprir sua vontade, que
reconhecemos como o bem, que ele pode então agir. Jesus cumpriu a lei de Deus e derrotou
dimensão espiritual satânico. É por isso que não nós convidamos você a nos seguir, mas para
seguir a Deus em Jesus Cristo, confiar a ele sua vida inteira sem manter qualquer coisa por você,
reconhecendo que talvez, por vezes, mesmo depois de seu baptismo do Espírito -Esprit, você
está enganado, como se engana cada um, um dia ou outro, mas ele também tinha pago para
esses erros incompreendidos. Então vamos todos estar onde Deus quer, e na boa dimensão.
A Ele seja assim toda a Glória, Ele, o tema da nossa bênção!
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