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Apresentação e motivo
Cristiano Sousa, a todos os escolhidos e separados para desfrutar das
riquezas futuras, a paz e a graça de Deus estejam com vocês.
Agradeço ao Pai de nosso Senhor Jesus Cristo por confirmar em meu
coração o desejo de escrever aos irmãos sobre as coisas que estão por
vir, não que os mesmos não tenham a fonte da revelação, que é o
Espírito Santo, que nos revela as palavras escritas pelos profetas e
discípulos de Cristo, mas porque a nossa caminhada está cheia de
obstáculos criados por nós mesmos, por não termos entendimento da
verdade e, com isso, nos tornando alvos fáceis para lobos que estão
infiltrados em nosso meio; parte absurda desses lobos estão guiando
as ovelhas, são grandes líderes religiosos, que se alimentam das
mesmas.
Há algum tempo o Espírito do Senhor me incita a escrever para a
Igreja, mas tenho resistido por ter outros textos ou por achar que a
bíblia é o suficiente para nós. Realmente, as escrituras sagradas são o
suficiente, tudo o que precisamos para entender o ministério de Cristo
e sua vinda está nela, mas me incomodo por ver tanta ignorância, tanta
gente distorcendo-as em detrimento próprio, as cidades estão cheias de
"Igrejas", congregações que estão sendo fundadas para arrebanhar
pessoas inocentes e destrui-las, fazendo com que se tornem escravas
do diabo e não de Cristo. Começarei minha explanação por apocalipse
e irei passando por outras partes das escrituras.
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As revelações
Irmãos, o nome 'apocalipse' traduzido para nós quer
dizer 'revelação', se ele é um livro de revelações, por que
as pessoas não entendem? O que está escrito nele não é
para ficar oculto e sim, trazer a tona o que acontecerá.
Tudo o que está escrito em apocalipse está também em
toda a bíblia, mas a maioria dos cristãos não veem assim,
acham que ele é um livro que fala de coisas que não
existem em nenhuma outra parte das escrituras, isso é
um grande engano; direi uma coisa e quero que, quem
ler isso, pesquise. Tudo que está escrito em apocalipse já
foi dito em toda a bíblia, portanto, apocalipse é um livro
que podemos considerar como 'o resumo de tudo aquilo
que foi dito por profetas e discípulos'; as cartas de Paulo
também falam tudo o que está em apocalipse, basta ter
olhos para ver e ouvidos para ouvir. Para melhor
compreendermos, vou dividir a Parte 1 em cinco
sessões, a primeira chamarei de 'Inicio' a segunda de
'Ressurreição' a terceira de 'Restauração' a quarta de 'fim'
e a ultima de 'Um novo começo'; esses nomes não estão
escritos no livro, que fique bem claro, mas os usarei,
como disse, apenas para ajudar no entendimento. A
partir daqui, darei a esse estudo o nome de 'Salvação',
porque esse é também o tema do livro. Toda vez que for
falar sobre algo diferente colocarei outro título.
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