
O CONVITE
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Eis que Jesus está à porta do seu coração e bate. Se você ouvir a sua voz e 
abrir seu coração, seu espírito eo Espírito de Deus virá e habitará com o 
seu espírito e você se tornará um com eles. Eles irão ajudá-lo a superar 
esta vida terrena, para que você possa estar com eles no céu para uma vida 
eterna, quando termina sua jornada terrena.
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Abra seu coração
------------------

Exatamente o que significa abrir seu coração para Deus e seu Filho 



unigênito Jesus humano? Bem, é muito simples se você pensar sobre isso. Não 
todos que você ama ocupam um lugar especial "em seu coração", onde a 
alegria, felicidade, tristeza e até mesmo mágoa ou desgosto pode ocorrer?

Quando você escolhe amar alguém, você abre seu coração para todas as 
emoções associadas a esse amor. A mesma coisa ocorre com Deus. Ele quer 
estar nesse lugar especial chamado coração. Jesus dá-nos uma oferta de 
segunda oportunidade bater à porta do nosso coração a pedir-nos para 
"abrir".
Olá! Você sabe que a vida começa após a nossa jornada terrena termina? Você 
sabe sobre "O Convite" de Deus?

Todo o seu coração
-----------------

Deus enviou Jesus para nos lembrar mais uma vez que o "reino dos céus" é 
real. Que existe uma vida após a morte para aqueles que se arrependerem e 
voltar para Deus. Jesus não foi o primeiro a oferecer-nos este convite para 
uma vida eterna.

Deus disse: "Você vai me encontrar quando você procura por mim com todo o 
teu coração!" Jeremias 29:13

Para que você busca a Deus com todo seu coração, você tem que reconhecer 
que Deus existe e entrar no reino de fé.

"Mas sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem vem a Deus deve crer que 
Ele é [existe], e que Ele é galardoador daqueles que o buscam." Hebreus 
11:6

Exercitar sua fé
-------------------

Você se aproximar de Deus com todo seu coração de fé. Exercitar a fé 
significa que você não tem todas as respostas. Se você tivesse as 
respostas, você não teria necessidade de exercitar a fé / esperança.

"Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, ea prova das 
coisas não vistas". Hebreus 11:1

"A fé vem pelo ouvir, eo ouvir pela palavra de Deus." Romanos 10:17

Quanto mais você conhece a Palavra de Deus, o que é mais fácil de exercer 
fé. Somente através do exercício da fé pode tornar-se nascer de novo. Você 
era primeiro nascido de uma mulher [carne]. Tornando-se nascer de novo 



significa que você é nascido do Espírito, ao voltar a e reconhecendo o seu 
Deus, nosso Criador.

Você retorna a Deus através do exercício da fé de uma criança, ao aceitar a 
Palavra de Deus como verdade.

Nasce de novo
-----------------

Muitos pregam que você é nascido de novo, aceitando Jesus Cristo como seu 
Salvador. No entanto, esta não é a verdade completa da salvação. Aceitar 
Cristo como salvador deve ir além da simples boca-lo como Senhor.

Jesus disse: "Nem todo o que me diz 'Senhor, Senhor' entrará no reino dos 
céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai [Deus] nos céus". Mateus 7:21

Jesus rejeita muitos cristãos que afirmam que ele é seu salvador. Nós não 
temos de adivinhar por quê, porque Jesus diz-nos porque no versículo 23.

Jesus disse: "Eu vou declarar a eles [as pessoas que rejeita a Cristo], 
nunca vos conheci; afastar-me, você que praticais a iniqüidade".
Mateus 7:23

INSTRUÇÕES DE JESUS AO PAUL
---------------------------

Assim, nas palavras do próprio Jesus, vemos que apenas reivindicando ele, 
como Salvador com nossa boca, não é suficiente, apesar do que muitos 
pregam. Paulo explica que o rei Agripa em Atos, as instruções que recebeu 
de Jesus.

Jesus disse: "Eu agora enviar-lhe [ao] gentios para abrir os olhos e 
convertê-los das trevas para a luz, e do poder de Satanás para Deus, para 
que possam receber perdão dos pecados e herança entre os que são 
santificados pela fé em mim. " Atos 26:17-18

Assim, na mente de Cristo, você tem pelo menos quatro coisas a fazer para 
obter a sua herança, que é uma vida eterna no céu. Este é o convite que eu 
estou falando.

QUATRO expectativas de Cristo
---------------------------

1. Você abre seus olhos. Isto significa que você abrir seu coração e ouvir 



a Deus e seu Filho Jesus. Que você toma para o coração da mensagem a ser 
dada.

2. Você volta das trevas para a luz. Isso significa que você se concentrar 
em maneiras de Deus, não sobre as formas do homem.

3. Você liga a partir do poder de Satanás para Deus. Isso significa que 
você se arrependa dos seus pecados e bater no poder de Deus. Isso significa 
que você escolher para tornar-se um com Deus e seu Filho Jesus.

4. Está santificados pela fé em Jesus. Isto significa que são santificados 
diante dos olhos de Deus, porque você optou por acreditar em unigênito 
Filho de Deus humano Ð Jesus Cristo de Nazaré. Sua fé é seguida pela 
obediência.

EXPECTATIVA obediência de Deus
----------------------------

"Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único [gerado humanos 
Filho], que todo aquele que acredita n'Ele [Jesus] não pereça, mas tenha a 
vida eterna." João 3:16

Que versículo maravilhoso é, mas se você parou aqui em João, você perderia 
a mensagem no verso 36.

"Aquele que crê no Filho [Jesus] tem a vida eterna, e quem não crê no Filho 
não verá a vida, mas a ira de Deus permanece sobre ele". João 3:36

Algumas bíblias estado a última parte mais clara na medida em que permanece 
a ira de Deus sobre aqueles que não obedecem ao Filho. Portanto, você não 
deve apenas crer em Jesus, mas você deve acreditar no que ele ensinou e 
obedecer aos seus mandamentos.

CONHECIMENTO DO CRISTO DEUS SERVIDAS
-----------------------------

Muitos cristãos têm sido enganados por falsas doutrinas e não sei mais o 
Deus que Cristo serviu. Pior, eles têm erroneamente substituído Cristo como 
seu Deus. Sabemos disso porque a tradição sintético chamado a doutrina da 
Trindade "tem negado os ensinamentos reais de Jesus Cristo e de Paulo em 
muitas igrejas. Ouça com atenção, é importante.

Jesus disse: "Aquele que crê em mim, não acredita em mim, mas naquele que 
me enviou". João 0:44



Se você é um verdadeiro crente em Jesus, você ouve as suas palavras e você 
retornou a seu pai, nosso Deus. Isso significa que você conhece o Pai, Deus 
Todo-Poderoso, que é conhecido como o Senhor, Senhor, Senhor, e também 
designado em textos hebraicos pelos quatro personagens YWHW. Senhor 
substitui YWHW em bíblias para designar Deus.

Jesus disse: "Eu subo para meu Pai e vosso Pai, e ao meu Deus e vosso 
Deus." João 20:17

Estas são palavras muito simples de Jesus. Ele fala do Deus que tudo serve, 
incluindo ele próprio. No entanto, muitos que acreditam na doutrina da 
trindade, não pode aceitar essas palavras como elas são escritas. doutrinas 
perversas agora torcer e distorcer as palavras de Cristo com a finalidade 
de conduzir as pessoas para o inferno. É importante conhecer a Deus, que 
Cristo serviu? Sim, é, eo apóstolo Paulo nos diz por que em 2 
Tessalonicenses. 1:8.

"Quando o Senhor Jesus for revelado do céu com poderosos anjos de Deus, 
como labareda de fogo [Cristo] se vingar de A) àqueles que não conhecem a 
Deus, e B) aqueles que não obedecem ao evangelho de nosso Senhor Jesus 
Cristo. "
2 Tessalonicenses 1:08

GET RIGHT IDENTIDADE DE DEUS
------------------------

Sete ensinamentos da Bíblia:
1. Cristo é nosso Sumo Sacerdote. Hebreus 7:16-17

2. Em todas as coisas, Cristo tinha de ser feito semelhante a seus irmãos 
humanos, de modo que ele poderia ser uma eficaz High Priest. Hebreus 2:17

3. Aqueles que não acreditam que Cristo e obedecer a Cristo não são 
realmente salvos. João 3:36

4. Cristo ensinou-nos a adorar e servir somente o Pai ", o seu Deus e nosso 
Deus." Mateus 4:10

5. Cristo nos ensinou a orar somente ao Pai ", o seu Deus e nosso Deus." 
João 4:23-24; Mateus 6:06

6. Cristo ensinou-nos que ele foi o primeiro das criações de Deus.
Apocalipse 3:14

7. Há sete Espíritos de Deus. Apocalipse 1:04



"Teme a Deus [que Jesus e Paulo identificou como o pai] e dai-lhe glória, 
para a hora do seu juízo chegou, e adoram-que fez o céu ea terra, o mar e 
as fontes das águas". Apocalipse 14:7

Paulo identifica Deus como o Pai
---------------------------------

Jesus nos ensinou que o pai era o seu Deus e também o nosso Deus. O 
apóstolo Paulo nos ensinou a mesma coisa a respeito de Deus em 1 Coríntios 
capítulo 8!

Um Deus, o PAI

"Não há outro Deus senão um só. Pois mesmo que haja os chamados deuses, 
quer no céu ou na terra (como há muitos deuses e muitos senhores), mas para 
nós É

Não há um só Deus, o Pai de quem são todas as coisas e nós para ele, e

Um Senhor, Jesus Cristo
Um só Senhor Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas, e por quem 
vivemos. "1 Coríntios 8:4-6

Isto significa que somos de Deus e criado por ele, mas vivemos através de 
Jesus Cristo e pela fé em Cristo somos obedientes a Deus.

É a nossa fé em Cristo que acolhe o seu espírito eo Espírito de seu Deus em 
nosso coração. Quando atuamos na fé, sem ter todas as respostas humanas, a 
porta do nosso coração se abre para Jesus nosso Salvador e seu Deus. É a 
nossa obediência a Deus que, em seguida, permite-nos superar neste mundo.

TORNAR-SE UM EM ESPÍRITO
----------------------

Os espíritos da minha esposa Jackie e eu nos tornamos uma só carne. Claro, 
não fomos literalmente uma só carne, mas em termos espirituais, eram uma só 
carne. Nós fomos da mesma opinião, o mesmo espírito e por isso pensamos 
iguais em quase tudo. Nós não estávamos robôs. Nós dois tínhamos opiniões 
diferentes, às vezes, mas ainda assim, estávamos basicamente de uma mente.

Porque nós éramos uns com os outros, muitas vezes completado a frase do 
outro e nem sabia o que o outro estava pensando muito antes de todas as 
palavras foram ditas. Muitas vezes eu podia ouvir sua voz falando comigo ou 



ouvir a sua mente pensando em mim. A mesma coisa ocorreu com ela.

Eu não posso completamente explicar isso em termos humanos, porque é um 
mistério espiritual, que entra em jogo quando um vínculo de amor é muito 
forte entre duas pessoas. No entanto, muitos que fizeram um compromisso de 
amor para uma vida pode testemunhar as maravilhas que eles eram de uma só 
carne com seu cônjuge.

Depois que minha esposa Jackie morreu em 2003, eu ainda podia ouvir seus 
pensamentos. Eu sabia que ela iria pensar em cada situação. Por exemplo: 
Quando cheguei para a camisa errada, eu até poderia ouvi-la na minha cabeça 
dizendo: "Você não pode vestir a camisa com as calças."

Dar a Deus um coração leal
----------------------

Jackie e eu tenho para este lugar de maravilha de ser uma só carne, dando 
todo o nosso coração ao outro. Nossos corações foram cometidos e, sem 
dúvida, leais uns aos outros. Deus não quer nada menos do que um coração 
comprometido e leal com você. Se o seu coração é leal e comprometido com 
ele, você ficará surpreso com a aventura que ele trará para sua vida.

OS OLHOS DE DEUS PARA BUSCAS corações leais
-----------------------------------------

"Para os olhos do Senhor [Deus] correr para lá e para cá toda a terra, para 
mostrar-se forte em nome daqueles cujo coração é [Fiel cometido] para ele". 
2 Crônicas 16:09

Pense nisso! Deus Todo-Poderoso irá mostrar-se forte em seu nome se você 
dar-lhe um coração fiel. Tudo começa quando você acabou de abrir seu 
coração de fé em seu Filho Jesus.

Nascemos de novo através da PALAVRA DE DEUS
-----------------------------------------

Você vai encontrar a frase nasceu de novo usada na Bíblia em três locais: 
João 3:3, 3:7, e, em 1 Pedro 1:23. Jesus falando com Nicodemos em João 3:03 
confirma que é necessário nascer de novo para entrar no reino de Deus. Em 
João 3:7-8, Jesus confirma que nascer de novo significa que você é nascido 
do Espírito.

Pedro nos ensina que o tornar-se "nascer de novo" vem através da palavra 



"incorruptível de Deus."

"Desde que tendes purificado as vossas almas na obediência à verdade 
através do Espírito de amor sincero aos irmãos, amemos uns aos outros 
ardentemente com um coração puro, tendo nascido de novo, não de semente 
corruptível, mas incorruptível, pela palavra de Deus, que vive e permanece 
para sempre. "
1 Pedro 1:22-23
____________

PAUL nasceu novamente FORMULA
-------------------------

"Mas o que dizer?" A palavra está perto de você, mesmo em sua boca e no teu 
coração. " (Isto é, a palavra da fé que pregamos): que se você confessar 
com sua boca o Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou 
dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para justiça e 
com a boca se faz confissão para a salvação. " Romanos 10:8-10

* Duas partes PAUL nasceu novamente FORMULA
---------------------------------------

I) Você confessar com sua boca que Deus ressuscitou Jesus dos mortos [você 
acredita na ressurreição], e,

II) Você acredita na justiça de seu coração até Deus. Você quer fazer o que 
é certo aos olhos de Deus.

Não perca Parte II

Muitos ministérios promover uma mensagem de que tudo que você tem a fazer é 
"boca" de que Jesus é seu Senhor e Salvador e então você tem a vida eterna. 
Agora você pode ver que Jesus pregou uma mensagem diferente e que a fórmula 
de Paul salvação é duas partes e não apenas uma parte onde Jesus "boca como 
seu Senhor."

Muitas pessoas ignoram a parte II do ensino de Paulo!

Quem aceita plenamente a volta de Cristo para Deus, nosso Pai, e 
verdadeiramente conhece a Deus e ao fato de que Jesus não é Deus. Eles não 
adorar Jesus ou até mesmo rezar para Jesus. Eles obedecem o que Jesus lhes 
ensinou: Adoração somente o Pai, nosso Deus, e, Reze para apenas o pai em 
nome de Jesus. Nós oramos a Deus em nome de Jesus para honrar o seu 
sacrifício na cruz e porque ele é o nosso Mestre.



Parte II é a crença em nossos corações retidão de Deus. Em outras palavras, 
nós nos tornamos obedientes ao padrão de Deus a justiça.

Mínimas JUSTIÇA
------------------------------

Jesus ensina que há um padrão mínimo que justiça deve exceder Antes de 
entrar no céu

Jesus disse: "Pois eu vos digo, se a vossa justiça não exceder a dos 
escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus". Mateus 
5:20

No versículo acima, Jesus ensina-nos claramente existe um padrão mínimo de 
justiça para entrar no céu. Nossa justiça deve exceder a dos escribas e 
fariseus. Eles muitas vezes fingia ser justo diante de Deus, mas eram más, 
eram hipócritas.

Justiça significa simplesmente fazer o que é certo aos olhos de Deus. 
Muitas vezes isso pode ser comparada como sendo oposto do que é certo aos 
olhos do homem. Nós sabemos o que Deus espera de nós, porque a Bíblia nos 
diz tudo sobre o caráter de Deus e seus gostos e desgostos.

FALLING IN LOVE WITH GOD
------------------------

Muitos acreditam que a Bíblia é tudo sobre Jesus, mas isso não é verdade. 
Essas pessoas não conseguem reconhecer Jesus foi outro mensageiro de Deus. 
A história real da Bíblia é uma grande história de amor sobre o nosso Deus 
que nos criou e nos amou tanto que ele iria enviar e sacrificar seu único 
filho homem em uma tentativa final para dar-nos "o convite".

Jesus disse: "Eu devo anunciar o reino de Deus também às outras cidades, 
porque para isso é que foram enviadas." Lucas 4:43

"Porque muitos enganadores têm saído pelo mundo que não confessam que Jesus 
Cristo veio em carne. Este é o enganador eo anticristo."
2 João 7

Para ser salvo, sua boca, confesso a humanidade [vindo na carne], a morte 
na cruz e da ressurreição de Jesus.

"E sabemos que o Filho de Deus [Jesus Cristo] veio e nos deu um 
entendimento para que possamos conhecê-Lo [Deus, o Pai] que é verdadeiro, e 



nós estamos nele [Deus, o Pai] que é verdadeiro [se formos] em Seu Filho 
Jesus Cristo. Esse [Deus, o Pai] é o verdadeiro Deus ea vida eterna. "
1 João 5:20

Se você aceitar Jesus Cristo em seu coração como salvador, ele trouxe de 
volta ao seu Deus. Você, como eu fiz Ð caído no amor com o nosso Deus 
Criador que pede comunhão conosco. Neste ponto, você vai ser animado sobre 
o seu futuro a eternidade e você vai querer saber mais. Você vai ficar com 
fome da Palavra de Deus e ler a Bíblia inteira.

Foi mais de 31 anos atrás, que eu caí no amor com Deus. Lutando com a vida 
parecia ser a história sem fim da minha existência até que um dia Deus 
tocou minha vida de uma maneira que eu realmente sabia que era real.

O convite pede para você reconhecer que há mais acontecendo em sua vida 
terrena do que aquilo que os sentidos humanos podem detectar. Há um outro 
lado desta vida, um lado espiritual. A menos que você nasce de novo no 
espírito, você não pode começar a compreender ou para essa matéria até 
perceber a verdade que existe nesta vida terrena.

Eventos na vida acontece por muitas razões, mas muitas vezes essas razões 
tem uma base espiritual. Deus enviou seu Filho como um sacrifício final 
pelos pecados da humanidade. No processo, Deus deixou-nos uma oportunidade 
de sair na fé.

Pisando na fé exige que abrimos nossos corações e permitir que o Espírito 
de Deus e seu filho entrar e nos ensinar o caminho para casa para nossa 
vida eterna. Este é o seu convite eterno e pode ser a única que você nunca 
vai receber nesta vida. Ouça a Deus.

DEUS FALA
----------

"Então aqueles que temiam ao Senhor [Deus] falou para o outro, e do Senhor 
[Deus] ouvia e ouvia, por isso, um livro de recordações foi escrito diante 
dele para aqueles que temem o Senhor e que meditam em seu nome." eles serão 
meus, diz o SENHOR dos Exércitos, no dia em que eu faço-lhes jóias meu, e 
vou poupá-los como um homem poupa a seu filho que o serve. " Em seguida, 
você será novamente discernir entre o justo eo ímpio, entre quem serve a 
Deus e aquele que não servi-lo. "
Malaquias 3:16-18

"A salvação pertence ao nosso Deus que está sentado no trono, e ao 
[Cordeiro Jesus à direita de Deus]." Apocalipse 7:11

Jesus disse: "Em verdade, vos digo, quem ouve a minha palavra e crê nele 



[Deus, o Pai] que me enviou tem a vida eterna e não entrará em condenação, 
mas tem [já] passou da morte para [] vida eterna ". João 5:24

Se você conhece o Deus que enviou Jesus, você já tem a vida eterna e não 
serão julgados no momento da sua morte.

Jesus disse: "E esta é a vida eterna: que te conheçam a ti [Deus, o Pai], o 
único Deus verdadeiro, ea Jesus Cristo a quem enviaste."
João 17:3

Jesus disse: "Minha doutrina não é minha, mas dele [Deus, o Pai] que me 
enviou." João 7:16

Deus sempre quis o melhor para sua vida. Seu convite para uma vida eterna 
não comece com Jesus. Uma expressão do grande amor de Deus para você pode 
ser encontrado em Ezequiel capítulo 18. Desde o início da história que você 
vai encontrar a Deus na esperança de o nosso melhor e esperar que se 
afastariam de maldade e de uma vida de retidão.

Justiça nos leva à comunhão com Deus. É quando nos tornarmos 
verdadeiramente seu povo para a eternidade.

É uma escolha de Deus, na fé, sabendo que estamos aqui apenas os viajantes 
a uma jornada terrena temporária. Nosso grande decisão na terra será de 
aceitar a realidade de que Deus existe e que a vida realmente transcende 
essa existência. Sabendo que em nossos corações como Jesus ressuscitou, 
assim também Deus nos ressuscitará.

"Não ameis o mundo nem as coisas do mundo. Se alguém ama o mundo, o amor do 
Pai não está nele." 1 João 2:15

Jesus disse: "É o Espírito que vivifica, a carne para nada aproveita. As 
palavras que eu falo para você são espírito e são vida". João 6:63

Eu sou o Edward Apóstolo. Eu escrevo para alcançar as almas com o convite 
de Deus de uma vida eterna. Este é "o convite" que apresento aqui. No 
entanto, eu escrevo especialmente para aquelas almas que clamam salvação 
através de Cristo, mas foram enganados ao pensar que Cristo é Deus.

Muitos cristãos não conhecem a Deus, que Cristo serviu. Se este é você, sua 
vida eterna está em questão. Você precisa acertar com Deus e rejeitar a 
apostasia da Igreja que tem gente rezando para Jesus e, em vez de adorar o 
Deus que Jesus se serviu e ensinou-nos sobre.
Quem adora o Filho de Deus como "Deus Filho" comete idolatria aos olhos de 
Deus. Essas pessoas não são verdadeiramente salvos, mas estão em "água 
quente espiritual". A adoração de Jesus é o mesmo que adorar qualquer padre 



ou pastor. Deus disse para não ter nenhum outro deus além de HIM. Isso 
inclui o seu Filho.

Estudar as Escrituras citadas neste capítulo [O CONVITE] com muito cuidado. 
Enquanto no Espírito Santo, Deus deu-me estas Escrituras para seu 
benefício. Isso se aplica a praticamente todos os capítulos a este livro. 
[Eu estou me referindo ao fim dos tempos Seven mensagens de Deus do livro, 
que pode ser encontrada online em http://www.sevenmessages.com. Por favor, 
abra seu coração à Palavra de Deus e deixe que Jesus Cristo, nosso Mestre, 
tornar-se o exemplo a seguir todo o caminho de volta para sua casa 
celestial.

Faça isso e você não terá apenas o amor de Jesus eo sacrifício que Ele fez 
por nossos pecados na cruz, você também vai se apaixonar por Deus. Você 
pode chamá-lo Pai Celestial em todas as suas orações.

ORAÇÃO DO APÓSTOLO
----------------

Deus Pai Celestial e do meu irmão Jesus Cristo, que é o nosso Mestre, ouve 
a minha oração. Abençoe cada alma que ler este capítulo e vai abrir seu 
coração para o vosso Filho Jesus e também a seu espírito. E, para todos os 
que rezam a oração abaixo e aceitar o seu convite, conceder-lhes o 
arrependimento.
Apóstolo Edward

ORAÇÃO PARA ACEITAR CONVITE DE DEUS
---------------------------------

Deus Pai, eu aceitar esse convite especial de seu para uma vida eterna no 
céu.
 
Confesso que com a minha boca que levantou Jesus Cristo dentre os mortos e 
que ele é o primeiro de muitos seres humanos para ser ressuscitado para ser 
com você, como Seus filhos e filhas.

Eu acredito na minha retidão de coração e eu farei o meu melhor para viver 
uma vida de retidão em seus olhos. Vou seguir o exemplo de Jesus e ser fiel 
até a minha própria morte.

Pai, eu agradeço que o Senhor e teu filho vai se tornar um comigo para me 
ajudar a superar esta vida terrena. Eu sei que isso nos dará mais do que 
uma mente e seu espírito vai habitar dentro de mim para guiar o meu caminho 
de volta para casa. Ensina-me maneiras vosso Senhor. [Nota: Assine e date a 
sua oração a Deus.



A chave para destravar ESCRITURAS
---------------------------
Se você manter a relação entre Deus e seu Filho unigênito Jesus Cristo 
homem reto, você vai entender a sua Bíblia Sagrada e convite de Deus para 
uma vida eterna será para valer. Essa relação é a chave para o sucesso 
compreensão da Palavra de Deus. Não tente interpretar a Escritura com a 
doutrina da Trindade, que faz Jesus um mentiroso, de versos simples como 
João 8:40 e João 20:17. Também faz Paul mentiroso, de versos simples como 1 
Timóteo 2:5 e 1 Coríntios 8:6.


