
 Quando tudo está bem, poucas pessoas estão     
interessadas em Deus. É quando surgem problemas,    
especialmente para a maioria dos casos insolventes, que 
as pessoas se fazem perguntas sobre a vida, a natureza, a 
própria existência de Deus ou a responsabilidade divina 
em seus sucessos ou em suas fracassos. 
 
O filósofo Descartes em "The Cartesian Doubt" disse 
algo que muitas pessoas realmente não entendem. 
Ele disse:  
« Quando eu contemplo o arranjo do universo; Eu não consigo   

parar de pensar que isso não é uma coincidência ; mas há algo por 
trás de tudo isso  »  

 
Ele não mencionou Deus; caso contrário, sua teoria entra 
em   colapso; mas ele está falando sobre algo. Esse "algo" 
ou essa força; os crentes sabemos que é Deus. 
É Deus quem é o iniciadore e o começo. Sem dúvida.  

 
 
 

De  EMMANUEL  MAYOLO  NSAMBU 





 



Salmos 91: 
1 AQuele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do 
Omnipotente descansará  
 
A palavra habita, em francês (permanece) significa parar o 
suficiente em um lugar. Eu posso dizer de maneira diferente; 
não só queremos ficar lá o maior tempo possível; mas nós 
fazemos este conceito uma delícia. O resultado é fantástico! 
Descanse ... o que significa encontrar a paz (Eirene = Uma paz 
que nada pode perturbar) Não é maravilhoso!  
Podemos espontaneamente fazer algumas coisas em particular, 
mas não as tornamos privadas. Temos uma vida íntima com 
Deus, conosco e com nosso ambiente; esta vida é governada 
pela liberdade que Deus nos deu em Cristo.  
 
Perguntas:  
 
Como você compreende suas fraquezas e como planeja derrotá-
las?  
 
Pelo seu modo de vida, você sente as pessoas se aproximando 
ou se afastando de você?  
 
Na sua intimidade, você sente a presença de Deus antes de fazer 
qualquer coisa?  
 
Quando as coisas estão indo bem, quem você honra? e quando 
as coisas dão errado, quem você culpa primeiro?  
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Preâmbulo 
 Quando tudo está bem, poucas pessoas estão     
interessadas em Deus. Isto é, quando surgem problemas, 
especialmente para a maior parte, insolvente, que as pessoas 
estão pedindo e fazer perguntas sobre a vida, a natureza, a 
própria existência de Deus ou a responsabilidade divina em seus 
sucessos ou sua fracassos.  
É que outras pessoas fazem perguntas com admiração ou 
contemplação diante da existência? A grande questão é sempre: 
"Quem está na base do universo? "  
Obviamente, as     respostas variam de um indivíduo para outro. 
Crenças se separam. E na confluência de crenças, reconciliação 
nascido, rejeição, discriminação, descrédito sistemático, que 
geram quer união no amor mútuo, ou o egoísmo que cresce a 
rejeitar os outros e impor o seu ideal ou a sua supremacia 
desprezo pelo resto.  
O filósofo Descartes em "A dúvida cartesiana", disse algo que 
muitas pessoas realmente não entendo .. Ele disse: « Quando 
eu contemplo o arranjo do universo; Eu não consigo     
parar de pensar que isso não é uma coincidência ; mas há 
algo por trás de tudo isso  »  Ele não mencionou Deus; caso 
contrário, sua teoria entra em colapso; mas ele está falando 
sobre algo. Esse "algo" ou essa força é Deus.  
 
Quanto àqueles que acreditam em Deus; as mesmas perguntas 
permanecem na vida; mas as fontes de respostas não são as 
mesmas. Estas são as fontes de respostas que distinguem os 
indivíduos da compreensão da existência do universo  
A Bíblia é para aqueles que acreditam, a única fonte de respostas 
para as questões vitais de qualquer natureza. Somente a Bíblia 
traça a existência desde sua pré-existência até seu devir e 
eternidade.  

 Somos livres mesmo em nossa vida íntima; mas quando 
deliberadamente ocultamos o mal nesta vida, torna-se uma vida 
oculta. Isso é o que eu chamo de vida dupla. O crente não pode 
levar uma vida dupla. É como servir a Deus e a mamãe. Chama-
se prostituição espiritual. Não há mais arriscado do que para a 
vida de um crente. Este modo de vida abre as portas para a 
posse por todos os tipos de espíritos malignos, que muitas vezes 
minam a vida espiritual e física do crente.  
 Estamos sob a proteção de Deus. Nós caminhamos na 
renovação da inteligência que nos indica permanentemente os 
limites da nossa liberdade em Cristo. Esses marcadores indicam 
o caminho sagrado. Nós caminhamos até lá, estamos 
protegidos; estamos nos afastando dele, está em risco e perigo. 
Acontece com muita frequência nos separar dessa maneira, mas 
às vezes acidentalmente, às vezes deliberadamente, mas sem 
torná-lo um estilo de vida. Neste caso, é aí que o amor, a 
misericórdia e a bondade de Deus intervêm. Vamos fechar este 
estudo com os Salmos!  
 
Salmos 121: 7 O Senhor te guardará de todo o mal: ele 
guardará a tua alma.  
8 O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída, desde 
agora e para sempre.  
 
A Palavra diz: "Quanto está longe o oriente do 
ocidente, assim afasta de nós as nossas transgressões. (Salmos 
103: 12) É o infinitamente grande amor de Deus. Ele conhece 
nossos limites. Mesmo em nossas fraquezas, Ele está sempre 
pronto para nos ouvir, nos perdoar e nos proteger. Vamos nos 
aplicar a ficar de pé. Vamos evitar os desejos deste mundo que 
nos colocam em conflito com Deus. Adversidade existe. É 
competição espiritual. Deus nos fez vitoriosos em Cristo; já não 
dá acesso ao diabo. E nós estaremos sob a proteção de Deus.  
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Mas se pelo nosso comportamento e nosso modo de vida, nós 
restringimos o ímpeto da expansão da Palavra de Deus; nós 
reportaremos.    
 
 A vida privada muitas vezes rima com dissimulação. A 
vida de um crente deve ser uma vida pública e um modelo.  
Isso não significa, como eu disse no início, que o crente deve 
viver em orgulho para mostrar que ele tem tudo, que ele sabe 
tudo, que ele é perfeito, que ele não comete nunca peca ou 
comete erros! Que ele nunca pode ficar doente ou não pode 
perder nada! Não é isso.  
A Palavra nos exorta à simplicidade; considerar os outros como 
estando acima de nós, mesmo sabendo que às vezes somos 
melhores que os outros! Somos fortes apenas quando nos 
aproximamos dos fortes. Nós nunca seremos fortes na 
companhia permanente dos fracos. No lar, somos como vasos 
de comunicação e o equilíbrio é necessário. Não pode haver 
desequilíbrio flagrante na vida dos crentes na mesma casinha; 
caso contrário, é liderar na ala. A fraqueza sempre supera a 
força. O único     remédio para manter uma casa forte e limpa é 
tirar o mal dos crentes na renovação da inteligência. Isso 
engloba um conceito muito amplo.  
Vimos a fraqueza de Pedro, mas Barnabé também foi levado; 
você sabe porque ? E porque ele disse para si mesmo: "Afinal, 
se Pedro é uma coluna, o chefe dessa Igreja faz isso, então não 
importa! Eu também posso fazer isso! " Você vê como 
podemos ser seriamente influenciados pelo comportamento de 
um irmão?  
 
13 E os outros judeus, também, dissimulavam com ele, de maneira 
que até Barnabé se deixou levar pela sua dissimulação. 
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PRIVACIDADE-LIBERDADE 
 
No mês de março de 2017, eu estava em Londres, na Grã-
Bretanha, e minha filha mais velha, Manuel-Isabel, me 
perguntou sobre um assunto interessante. Trata-se de responder 
a uma pergunta para a qual muitas pessoas nunca dão uma 
resposta convincente, pela simples razão de que suas respostas 
chamam  muitas perguntas que no final pedem as outras e assim 
imediatamente .. No mês passado, maio de 2017, encontrei-me 
em     Genebra, na Suíça, enfrentando a mesma pergunta de um      
sobrinho.  
               "Por que Deus criou Satanás? "  
 
Esta não é a primeira vez que me deparo com esta questão; mas 
o que é surpreendente é que as mesmas pessoas que fazem essa 
pergunta têm uma série de respostas; mas não os satisfazem. 
Numa época da minha vida como crente, eu já fiz a mesma 
pergunta àqueles que eu achava que eram homens eminentes 
das Escrituras que poderiam me dar uma resposta que não 
chamaria as outras. Infelizmente, ninguém jamais satisfez esse 
pedido porque a resposta automática conhecida é "Deus não 
criou Satanás" E é verdade que Deus não criou Satanás. Isso  
nâo está   escrito nas escrituras. É aqui que a série de perguntas 
começa, começando de onde vem Satanás?  
O assunto do meu estudo não é Satanás. Começar por 
esclarecer essa questão permitiria que muitas pessoas tivessem 
suas mentes iluminadas por dúvidas que não têm motivo para 
persistir nas inteligências de homens ou mulheres que querem 
entender e crer em Deus. A Bíblia é clara sobre as origens de 
Satanás. O anjo da luz, o mesmo que encarna a beleza em seu 
mais alto nível de brilho, se tornará o diabo, Satanás em 
hebraico, a encarnação do mal. Ele é o primeiro e mais 
poderoso de todos os espíritos caídos.  

1 Pedro 2: 
15 Porque assim é a vontade de Deus, que, fazendo bem, tapeis a 
boca à ignorância dos homens loucos, 
16 Como livres, e não tendo a liberdade por cobertura da malícia, 
mas como servos de Deus.   
 
 O apóstolo Paulo não teve medo quando confrontou o 
apóstolo Pedro, que havia se permitido um deslize 
comportamental em algum ponto de sua vida pública, que ele 
tentou camuflar em particular. Não está escrito em lugar algum 
que o apóstolo Pedro repetiu essa experiência duas vezes. Foi 
espontâneo como pode acontecer a qualquer um!  
 
Gálatas 2: 11 E, chegando Pedro a Antioquia, lhe resisti na cara, 
porque era repreensível.  
12 Porque, antes que alguns tivessem chegado da parte de Tiago, 
comia com os gentios; mas, depois que chegaram, se foi 
retirando, e se apartou deles, temendo os que eram da 
circuncisão.  
13 E os outros judeus, também, dissimulavam com ele, de maneira 
que até Barnabé se deixou levar pela sua dissimulação. 
14 Mas, quando vi que não andavam bem e direitamente, 
conforme a verdade do evangelho, disse a Pedro, na presença de 
todos: Se tu, sendo judeu, vives como os gentios, e não como 
judeu, por que obrigas os gentios a viverem como judeus?   
 
 Esta palavra nos desafia. Em 2014, o tema direcional da 
nossa casinha foi: "Vamos pregar a Palavra de Deus" Um tema 
que realmente entra no estilo de vida de um crente, porque 
somos embaixadores de Cristo, por isso temos uma vocação 
para espalhar a Palavra de Deus. (2 Coríntios 5:20) Mas olhe ao 
redor e avalie quantas pessoas você já trouxe de volta para a 
casinha?  Se fizermos o nosso dever de falar, mostrar aos outros 
o caminho, é o nosso mínimo; Deus faz o resto.  
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A coerente falta de resposta a essa questão sobre Satanás abre 
milhares de pretextos para viver em pecado.  
Eu deliberadamente me debruçar sobre esta questão porque a 
resposta, como eu disse, exige um questionamento eterno.  
A Bíblia responde a todas as perguntas, sem exceção.  
 
Eu disse que Deus não criou Satanás, o que é verdade; podemos 
documentar isso. Vamos começar pelo o iniçio.  
 
Gênesis 1: 1 No princípio, criou Deus os céus e a terra.  
 
O texto original diz: Deus no princípio ... Este é o primeiro céu 
e terra.  
 
2 E a terra era [forma, de acordo com os textos originais] sem 
forma e vazia: havia trevas sobre a faça do abismo, e o 
Espírito de Deus se movia sobre a faça das águas.  
 
Entre Gênesis 1: 1 e Gênesis 1: 2 foi um tempo muito longo. 
Louis Segundo diz que a terra tornou-se disforme, o que 
significa sem forma, inútil, desprovido de propósito. Mas olhe o 
que a versão de Darby diz, e isso nos direcionará mais para a 
verdade que estamos tentando atualizar.  
2 E a terra era desolada e vazia, e havia trevas sobre a face 
do abismo. E o Espírito de Deus pairou sobre a face das 
águas.  
Isso mostra que algo aconteceu antes! Isso mostra que uma 
reviravolta ocorreu. Você acredita que Deus em sua onipotência  
começou a criação em desolação? Veja o que o dicionário diz 
sobre a palavra desolação: 1- Aflição extrema 2- Ação para 
transformar uma região, uma cidade ou terra em solidão, 
causando estragos. WAOUH! Mostre-me a extensão de um 
dano, eu vou te dizer quem é o autor!  

Outro exemplo, no caso de casais, a vida íntima é necessária. 
Até as crianças têm direito a isso. Também rima com respeito.  
 
 A verdadeira diferença entre os dois conceitos, entre a vida 
privada e a vida íntima, no que diz respeito ao crente; é que o 
crente pode em um tempo cometer um pecado secreto, 
privadamente, isto é, onde ninguém vê, onde ele se encontra 
sozinho, ou na ausência de um irmão; mas é espontâneo, 
acontece como dito. Mas se se tornar seu estilo de vida, 
disfarçar um modo de vida ruim, contrário à Palavra de Deus, 
procurar mais tarde as razões para justificá-lo em uma certa vida 
privada, com a qual ninguém pode interferir! Isso se torna um 
libertino. Então ele atravessa o limite da liberdade. Pode-se 
pecar tanto em particular quanto na vida privada. Mas nós não 
fazemos desses dois conceitos um estilo de vida de fraqueza.  
Em ambos os casos, a vida privada se torna uma vida oculta, e 
uma vida íntima também se torna uma vida oculta. Isso é 
contrário à Palavra de Deus. O que um crente se esconde dos 
homens não está oculto diantes de Deus. Você já ouviu um 
crente ter uma vida privada com Deus? E, no entanto, o crente 
pode entrar na intimidade de Deus. Isto é, em um relaçâo 
profunda na presença de Deus. Os crentes que atingem este 
nível são muitas vezes aqueles que são salgados e engajados em 
serviço sagrado ou em sua vida de crente quem pode crer 
profundamente.  
Onde nossa liberdade começa e onde termina?  
Nossa liberdade começa no dia do nosso novo nascimento, 
porque é o dia em que Cristo nos libertou da escravidão de 
Satanás. E nossa liberdade pára onde nossa inteligência 
voluntariamente se submete à Palavra de Deus. É aqui que 
tomamos a decisão de colocar os pensamentos de Jesus Cristo. 
Liberdade sendo um poder inalienável do indivíduo para dispor 
de todos os seus direitos, realmente pára onde seus deveres 
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Algo tem sido a causa dessa desolação, mas não é Deus.  
 
 A Bíblia não fala em nenhum lugar do momento em que 
Deus criou os anjos. Estas criaturas espirituais estão ao serviço 
de Deus e dos homens, para anunciar o coração de Deus, como 
mensageiro como o anjo Miguel ou para proteger, como o anjo 
Gabriel e o exército celestial.  
É claro que vivemos sob o segundo céu e a terra, porque os   
primeiros foram saqueados por alguma coisa. É Satanás!  
 
Agora veja como desta criatura maravilhosa, um anjo se tornou 
Satanás, aquele anjo de luz, em revelação para um grande 
Profeta.  
Ezequiel 28: 11 Veio mais a mim a palavra do Senhor, 
dizendo:  
12Filho do homem, levanta uma lamentação sobre o rei de 
Tiro, e dize-lhe: Assim diz o Senhor JEOVÁ: Tu és o 
aferidor da medida, cheio de sabedoria e 
perfeito em formosura.  
13 Estavas no Éden, jardim de Deus; toda a pedra 
preciosa era a tua cobertura, a sardónia, o topázio, o 
diamante, a turquesa, o onix, o jaspe, a safira, o 
carbúnculo, a esmeralda e o ouro: a obra dos teus 
tambores e dos teus pífaros estava em ti; no dia em que 
foste criado, foram preparados.  
14 Tu eras querubim ungido para proteger, e te estabeleci: 
no monte santo de Deus estavas, no meio das pedras 
afogueadas andavas.  
15 Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que 
foste criado, até que se achou iniquidade em ti.   
16 Na multiplicação do teu comércio se encheu o teu 
interior de violência, e pecaste; pelo que, te lançarei, 
profanado, fora do monte de Deus, e te farei perecer, ó 
querubim protetor, entre as pedras afogueadas.  

vida do outro; mas o amor fraterno que a Palavra nos ensina 
nos exorta a não fechar os olhos para as fraquezas dos outros; 
ao contrário, incentiva-nos a ajudar uns aos outros.  
Se a Palavra nos diz para colocar os pensamentos de Cristo, 
podemos ver que Jesus Cristo nunca teve uma privacidade. Esta 
palavra é encontrada apenas seis vezes na Bíblia Louis Segundo, 
e as seis vezes é privada, o que significa desapropriação ou 
prevenção, mas nunca é sem caráter público ou privacidade. 
 
 Lucas 11: 33 E ninguém acendendo uma candeia, a pôe 
em oculto, nem debaxia do alqueire, mas no velador, para 
que os que entram vejam a luz. 
 
Nossa vida como crente deve ser assim. Nós trazemos luz onde  
que estejamos pela nossa maneira de viver. Somos 
irrepreensíveis, isto é, não encontram em nos nenhum sujeito 
culpado; somos inculpáveis, isto é, não somos apenas 
irrepreensíveis;mas somos ao mesmo tempo modelos. Nós não 
temos privacidade, mas temos liberdade em Cristo. E mesmo 
nesta liberdade, a   Palavra estabelece os limites para que não 
caiamos em pecado!  
 Não confunda privacidade e vida íntima . A intimidade é o 
que liga firmemente as coisas. Vai de si para os outros, em uma 
relaçâo. Apenas se encaixa no "aspecto estritamente profundo 
da uma relaçâo" e não no desprezo. Em nosso estudo, a vida 
íntima rima com modéstia, respeito por si mesmo e pelos outros 
e respeito pela moral. A vida íntima começa onde a vida pública 
pára. Existem muitos exemplos. Por exemplo, intimidade para o 
próprio corpo. Um filho de Deus em sua vida íntima se defende 
de bom grado a se vestir de qualquer maneira! Ele não expõe 
seu corpo. Há gestos que ele não pode fazer em público, há uma 
linguagem que ele não pode manter em público, há partes do 
seu corpo que ele não pode produzir  poco importa como em 
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17 Elevou-se o teu coração, por causa da tua formosura, 
corrompeste a tua sabedoria, por causa do teu resplandor; 
por terra te lancei, diante dos reis te pus, para que olhem 
para ti.  
18 Pela multidão das tuas iniquidades, pela injustiça do teu 
comércio, profanaste os teus santuários: eu, pois, fiz sair 
do meio de ti umfogo que te consumiu a ti, e te tornei em 
cinza sobre a terra, aos olhos de todos os que veem.   
 
Essa revelação alude a esse anjo que, antes de ser precipitado, 
estava coberto de toda essas pedras. Ele se tornará Satanás 
Lúcifer. Ele se tornou espiritualmente horrível, mas ainda assim 
tão brilhante em sua aparência sedutora para realizar seu triplo 
propósito; roubar, matar e destruir. É por isso que ele foi capaz 
de seduzir Eva!  
Isaías 14: 12 Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filha 
da alva! como foste lançado por terra, tu que debilitavas as 
nações! 13E tu dizias no teu coração: Eu subirei ao céu, 
acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono, e no 
monte da congregação me assentarei, da banda dos lados 
do norte. 14Subirei acima das mais altas nuvens, e serei 
semelhante ao Altíssimo.  
Essas duas passagens corroboram com uma das respostas que as 
pessoas dão a todas essas perguntas; é porque Deus em seu 
amor deixou o homem livre para reconhecê-lo ou não. Ele 
deixou o livre arbítrio para o homem escolher. É como eu, 
tenho um filho e quero que ele faça apenas o que eu quero, sem 
lhe dar qualquer oportunidade de escolher o que ele quer, em 
seu livre arbítrio de ser, tornar-se ou fazer. Está mesmo errado 
na lei, não é? Você então condena a Deus por ter lhe dado essa  
liberdade para reconhecê-lo, amá-lo e adorá-lo ou não? Esta 
questão exige outra. "Se sim, por que Deus sendo onisciente 
nâo criou so uma única escolha? Então, ninguém iria procurar 
outra alternativa?  

É na vida privada que se encontram as razões para viver de 
acordo com o destino. É nesta vida que encontramos os meios 
para culpar a Deus por ter desejado a Si mesmo duas escolhas 
na vida, é na vida privada que os irmãos são proibidos de não 
interferir na vida. dos outros; pela simples razão, porque somos 
repreensíveis e culpáveis. É na vida privada que alguém esconde 
sua doença dos irmãos, enquanto a Palavra diz para orar uns 
pelos outros (Tiago 5:16).  
 
2 Coríntios 4: 2 Antes, rejeitamos as coisas quepor 
vergonha se ocultam, não andando com astuçia nem 
falsificando a palavra de Deus, e assim nos recomendamos 
à consciência de todo o homen na presença de Deus pela 
manifestaçâo da verdade  
 
Mesmo nos lugares não públicos  , somos antes de tudo filhos 
de Deus, filhos da luz, e permanecemos assim através do nosso 
comportamento. Nós não tomamos parte em tudo o que é feito 
em segredo, desde que seja contrário à Palavra de Deus, como 
Efésios diz.  
 
Efésios 5: Efésios 5:11 E não comuniqueis (participam) com 
obras infrutíferas das trevas, mais antes condenai-as.  
Muitas vezes, na ausência de outros crentes, os fracos se 
envolvem na devassidão. E é frequentemente na chamada 
privacidade que encontramos oportunidades para justificar suas 
fraquezas. Por exemplo, quando você critica um irmão por má 
companhia, você ouve: "Não se importe com minha 
privacidade". É quando alguém exorta um crente para se 
destacar em compartilhamento abundante que muitas vezes 
ouve: "Você não conhece minha vida" ou simplesmente quando 
alguém leva de novo esse crente por qualquer fraqueza que se 
ouve: " Você não é Deus para interferir na minha privacidade. 
Nenhum crente pode interferir na  
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Nós vamos responder. Eu responderei; mas na realidade, é a  
Bíblia que irá responder. Seja especialmente calmo! 
Descomprimido, legal ! Porque com a azáfama, você vai perder 
coisas boas  Quieto! Em paz! E você vai entender!  
Até os anjos têm livre arbítrio. Você sabia?  
 
Judas 1: 9 Mas o Arcanjo Miguel quando contendia com o 
diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não 
ousou pronunçiar juízo de malediçâo contra ele, mas ele 
disse: O Senhor te repreenda.  
 
Você sabe que na hierarquia celestial, o anjo da luz ocupou uma 
posição não menos, de modo que ele queria ser igual a Deus? 
Ele era o epítome da beleza perfeita!     
Vamos definir um pouco de Satanás?  
 
Enquanto trabalhei neste estudo, eu coloquei a palavra Satanás 
com uma minúscula, o corretor se recusa e me diz que Satanás 
está escrito em letras maiúsculas! Amado crente, é hora de você 
entender que este mundo é realmente governado por Satanás; 
mas você não é deste mundo. Satanás é um adversário 
formidável; mas você o superou através de Cristo que trabalha 
em você.  
 
Satanás significa: personificação do mal, do diabo e do inferno. 
O anjo da luz escolheu o que é contrário ao bem, isto é, ao mal. 
Porque em seu orgulho, ele queria ser igual ao seu criador.  
 
Mesmo isso não responde à questão relevante; Por que Deus 
permitiu tudo isso? A Bíblia vai responder! Deus restabeleceu a 
ordem no segundo céu e na terra e providenciou em sua      
presciência um plano de redenção. Jesus Cristo homem.  

O crente que acredita vive na esperança, que é a certeza de 
possuir antecipadamente as coisas por vir.  
 
 A vida de um crente é governada por um único código de 
ética, por uma única regra de fé, é a Palavra de Deus escrita na 
Bíblia.  
A primeira coisa que o crente deve lembrar é que Deus provou 
seu amor para ele fazendo dele seu amado, seu filho adotivo  
pelo sacrifício de Jesus Cristo. Deus, portanto, espera por ele, 
para adorá-lo, para louvá-lo, para levar sua Palavra, para 
anunciar suas virtudes. Por isso ele deve acima de tudo crer e 
praticar a própria Palavra, ele deve viver esta palavra e ser 
irrepreensível, puro, segue iinculpáveis. O que é privacidade ? A 
palavra privada significa particular, sem caráter público. Esta 
palavra é compatível com a vida de um crente de acordo com a 
Palavra de Deus? Porque muitos crentes confundem a vida 
privada com a vida oculta e a vida íntima.  
 
Filipenses 2: 15 para que sejais irrepreensíveis e sinceros, 
filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração 
corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis como 
astros no mundo,  
 
Um filho de Deus crente, não exibe sua vida por orgulho, mas 
não a esconde na devassidão. Nós brilhamos como tochas, isto 
é, nossas vidas são públicas. Eles refletem uma imagem; a 
imagem de Deus. Nós carregamos a marca de Jesus Cristo como 
embaixadores. Nós somos "MALAK"  
 
Privacidade conota vidas duplas. Quando estamos em público, 
fingimos viver como um crente sincero, e quando estamos  
sozinhos, vivemos o oposto do que a Palavra diz.  
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Vamos começar a descida e responder progressivamente as 
perguntas antes de fechar com o assunto do nosso estudo.  
 
Por que Deus permitiu todas essas coisas?  
 
Isaías 45: 5 Eu sou o Senhor, e não há outro, e fora de mim 
não há Deus. Eu te cingirei ainda que tu nâo me conheças;  
6 Para que se sabia, desde o nascente do sol, e desde o 
poente, que fora de mim não há outro;  Eu sou o Senhor e 
não há outro. [Nem Jesus como Deus]  
7 Eu formo a luz e crio as trevas, dou prosperidade [L.S] e 
crio adversidade; Eu, o Senhor, faço todas estas coisas. 
[L.S] 
 
Ele é Deus É a vontade dele. Por que ele pertence a ele.       
Ninguém pode querer procurar no coração de Deus e saber por 
que e como é que ... So Deus conhece. PONTO.  
 
Eu disse que o livre arbítrio não dá a resposta, pois Deus é 
onisciente, Ele sabe tudo antes disso.  
 
Por que ele não fez isso só é bom? Então o homem não teria 
que escolher; porque escolhemos apenas quando há mais de 
uma possibilidade? Ou Ele fez dois possíveis? Se uma criança 
nasce e vive em um ambiente onde ele sabe apenas uma coisa; 
contanto que seja o único que ele conhece, ele nunca se fará a 
menor pergunta que o deixaria com outra escolha.  
 
Mas percebi que essa enumeração é mais sentimental do que 
espiritual, porque voltei à dúvida cartesiana. E eu disse a mim 
mesmo, só Deus sabe porque as coisas são feitas assim.            
A única resposta irrefutável a todas essas perguntas em torno 
de Satanás está nas escrituras. Fonte certa da verdade.  

Deuteronômio 29: 
 
29 As coisas encobertas pertencem  ao Senhor, nosso 
Deus;     Porém as reveladas nospertencem a nos e nossos 
filhos para sempre,cumpramos todas as palavras desta lei.  
 
Estou contente em praticar coisas reveladas e deixar as coisas 
escondidas para Deus. Ponto.  
Vamos voltar ao nosso estudo  
 
Privacidade e Liberdade  
 
Aqui é onde a competição vai em relação à responsabilidade  
divina em tudo o que nos interessa.  
 Muitos crentes dizem que    vivem do destino. Que Deus 
já rastreou todas as suas vidas.  
Se eles fazem o bem, é Deus; se eles machucam, é Deus e se 
alguma coisa acontecer com eles, já foi escrito, eles não podem 
escapar disso.  
Parece lindo como uma desculpa, você sabe; mas é cinema   
pensar assim. Esta escrito, para meter em prática todas as 
palavras desta lei! Olhemos nas epístolas para a Igreja da graça 
em que estamos.  
 
Efésios 2: 10 Porque somos feitura sua criados em Cristo 
Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que 
andássemos nelas.  
Está escrito ... boas obras, não más! Se pelo destino, por que 
não sentar, não fazer nada além de ser guiado pelo fluxo da 
vida? Por mais um filho de Deus não pode viver na esperança 
de que se baseia na incerteza, no materialismo, o resultado não é 
garantido; tanto quanto um crente não pode acreditar, nem    
viver pelo destino.  
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