
 

Introdução 

Jesus disse: Não só de pão vive o homem, mas de toda 

palavra que procede da boca de Deus. Mateus 4, 4.  
 

Palavra verdadeira para mim 

       Para mim o que é a palavra verdadeira é Mateus, João, Apocalipse e mais a passagem 

do riso em Lucas 6, 25 da bíblia EDITORA AVE-MARIA. Acho que estes 3 livros são os 

mais importantes. Jesus disse que ele é o único mestre.Mt23,10. Sobra o Evangelho(o que 

Jesus disse), Marcos e Lucas não eram apóstolos. O Apocalipse foi João do evangelho que 

escreveu. Jesus fala também que a palavra foi até João Batista, e de João até Jesus não tinha a 

palavra.Mt11,13. (Se não tinha a palavra naquela época, o velho testamento pode não ser a 

palavra hoje). Também fala que todos que vieram antes dele foram ladrões e salteadores. 

Escrito em João 10, 8. “...Adora a Deus. Porque o espírito profético não é outro que o 

testemunho de Jesus.” Apocalipse 19, 10. E este para mim é o pequeno livro aberto escrito em 

Apocalipse, 10. 

Jesus disse: Todos quantos vieram antes de mim foram ladrões e salteadores, mas as 

ovelhas não os ouviram. João 10, 8. 

Nem vos façais chamar de mestres, porque só tendes um Mestre, o Cristo. Mateus 23, 10. 

Adora a Deus. Porque o espírito profético não é outro que o testemunho de Jesus. Apocalipse 

19, 10. 

Eu declaro a todos aqueles que ouvirem as palavras da profecia deste livro: se alguém lhes 

ajuntar alguma coisa, Deus ajuntará sobre ele as pragas descritas neste livro; e se alguém dele 

tirar qualquer coisa, Deus lhe tirará a sua parte da árvore da vida e da Cidade Santa, descritas 

neste livro. Apocalipse 22, 18. 

 

Observação: Leia um pouco de cada dia, e depois de ter entendido 

muita coisa é bom dar uma lida maior para entender melhor. É também 

essencial que vejam as palavras na vida real. 

 

Na próxima pagina coloquei algumas de minhas frases e frases de outras pessoas que escolhi. 


