
AS	COLUNAS

DA	Verdade

Quero a ajuda de 
Deus para aceitar 
toda a verdade e ser 
liberto pelo poder 
Divino, encontrando 
assim a vitória sobre 
o pecado.

SIM            NÃO

O que não se encontra na terra? Oséias 4:1.

Do que a terra está cheia? Oséias 4:2.

Como a falta da verdade deixa a terra? 
Oséias 4:3.

Porque o povo está sendo destruído? Oséias 4:6.
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Pesquise	na	Bíblia

Pense	Nisto

Um dos mais terríveis efeitos do pecado foi a 
separação entre o ser humano e Deus. “Mas as 
vossas iniqüidades fazem separação entre vós e 
o vosso Deus; e os vossos pecados encobrem Seu 
rosto de vós, para que vos não ouça”. Isaías 59:2. 

Isto levou o homem a se tornar um escravo do 
pecado, sob a influência do inimigo.

A maior busca de todas as pessoas é a liberta-
ção do pecado e de todos os seus efeitos... A  li-
bertação do mal, do sofrimento, das doenças, 
da injustiça, do medo e do pecado...

A Bíblia diz que só a verdade pode nos libertar!

Vamos	conhecer	toda	a	verdade	que	
poderá	nos	libertar	do	pecado

Saiba	que
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Deus quer que você conheça toda a verdade 
e seja liberto do pecado e de todos os problemas 
causados por ele.

Você só encontrará libertação se aceitar toda a 
verdade e se firmar nela. Isso significa entregar o 
coração a Jesus e permitir que Ele guie a sua vida.

Saiba que uma libertação que não venha da ver-
dade é uma falsa libertação. Saiba também que há 
dois tipos de conhecimento, um é o conhecimento 
teórico, o outro é o conhecimento prático, que é 
experimentar, e assim conhecer. Sem a prática da 
verdade você nunca vai se firmar na verdade e, 
portanto, nunca será liberto do pecado. 

Este é um momento muito solene em sua vida, 
pois você está diante da verdade que pode libertá-
lo do pecado e pode fazê-lo muito feliz.

Minha	Decisão

Conhece toda a verdade? Está firme na verdade? Já 
se batizou? É amigo ou inimigo da verdade?
Aquele que não se firma na verdade está na mes-
ma condição de Satanás.

Quem é Satanás?
Um anjo que era membro da igreja de Deus, e que 
tinha cargo no céu. Por alguma razão ele não se 
firmou na verdade. 

Tornou-se em Diabo, o inimigo de Deus!

Hoje há muitos que conhecem a verdade, porém jamais 
se firmaram nela. São instrumentos de Satanás para 
afastar outros da verdade. II Corintios 11:13-15.
• Não seja como o Diabo - Hebreus 10:26, 27.
• Seja como Jesus Cristo - Hebreus 4:15, 16.

Você...
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Como	Ser	Liberto:
“E	conhecereis	a	verdade	e	a	verda-
de	vos	libertará.”	João	8:32.

“A verdadeira libertação consiste em conhe-
cer a verdade”. Mas qual é a Verdade? Jeus 
disse: “Quando vier, porém, o Espírito da 
verdade, Ele vos guiará a toda a verdade...” 
João 16:13.
Vamos analisar qual é toda a verdade que a 
Bíblia apresenta.

As	Colunas	da	Verdade

DEUS	-	Jeremias	10:10.

JESUS	-	João	14:6.

ESPÍRITO	SANTO	-	I	João	5:6,7.

BÍBLIA	-	João	17:17.

• Só Deus é Amor - I João 4:8.
• Só Ele merece Adoração - Lucas 4:8.
• Só Ele pode Perdoar - Marcos 2:7.

Hoje em dia as igrejas modernas e as neo-
pentecostais estão prometendo libertação 
através do ato de ofertas, desafios, revoltas, 
campanhas, exorcismo e um estilo de culto 
voltado para shows (o mover do Espírito) e 
danças (são todos os ritmos mundanos). 

DEZ	MANDAMENTOS	-	Salmo	119:151.

• Ele é nosso Mediador - I Timóteo 2:5.
• Ele é nosso Advogado - I João 2:1.
• Ele é nosso Salvador - II Timóteo 1:10. 

• Convence do Pecado - João 16:7, 8.

• Santifica - João 17:17.
• Ilumina - Salmo 119:105.

• Amor a Deus - Mat. 22:37; Deut. 6:5.
• Amor ao Próximo - Mat. 22:39; Lev. 19:18.

Ele	Nunca	Foi	Liberto

Responda rápido: Quando uma pessoa conhece 
a Deus, Jesus, o Espírito Santo, a Bíblia e os Dez 
Mandamentos, ela será totalmente liberta? A Bí-
blia diz: “e conhecereis a verdade, e a verdade vos 
libertará”. João 8:32. 

Há alguém que conheceu tudo, toda a verdade e 
não foi liberto. É satanás, o diabo. João 8:44. 

Será que Satanás conheceu “Toda a Verdade”? 

•  Ele conheceu a Deus, Jesus e o Espírito Santo por-
que morou lá no céu junto do Deus triúno. 

•  Ele também conhece a Bíblia. Conhece a Bíblia? 
   Por incrível que pareça, ele conhece. 
•  Ele conhece também os 10 mandamentos.   

Então concluímos que o inimigo conhece “toda a verdade”

Se ele conhece toda a verdade, por que ele é Diabo? 
Por que não é convertido? Por que não é batizado e 
liberto, como disse Jesus? 
Por que alguém que conheceu toda a verdade, tor-
nou-se o maior e pior inimigo da verdade?

“Porque jamais se firmou na verdade”. João 8:44


