NISTO CREMOS
1-CREMOS que DEUS é UM (1a Cor.8:6; Gál.3:20; 1a Tim.2:5)
2-CREMOS que DEUS nos criou como seus FILHOS antes de nascermos com corpos.
(Rom.8:29;1a Cor.15:48-49; Fil.3;21;Heb.2:14)
3-CREMOS que em espíritos fomos ELEITOS e PREDESTINADOS pelo prazer de sua

VONTADE (Rom.8:29-30; Efé.1:4-6; 1a Tes.2:13)
4-CREMOS que fomos eleitos dentre os anjos para sermos deuses, um TESOURO em
VASO DE BARRO( 1a Tim.5:21;Sal.82:1,6;Jo.10:34-35)
5-CREMOS que DEUS SE FEZ CARNE em JESUS para por meio de sua Unica oferta de
seu corpo nos tornasse PERFEITOS PARA SEMPRE(Heb.10:10,14)
6-CREMOS que em CRISTO somos JÁ ABENÇOADOS com TODA BENÇÃO ESPIRITUAL
e SALVOS ANTES DA FUNDAÇÃO DO MUNDO ( Efé.1:3;2a Tim 1:9)
7-CREMOS que nossa SALVAÇÃO foi DECRETADA por DEUS antes da FUNDAÇÃO DO
MUNDO e CONCRETIZADA na morte de CRISTO. De modo que nossa SALVAÇÃO é
PARA SEMPRE. Nunca perderemos nossa Salvação. Somos SALVOS SEMPRE SALVOS
(2a Tim.1:9;Heb.10:14;Joa.10:28-29;Rom.8:1)
8-CREMOS que a morte de CRISTO foi efetuada apenas aos ELEITOS, ao POVO que é a
Sua Igreja.(Mat.1:21;26:28;Joa.10:15;15:13-14;Rom.5:14-15;Efė.5:23,25;Heb.9:28)
9-CREMOS que CRISTO com sua morte na CRUZ de uma vez para sempre TIROU ou
ANIQUILOU o PECADO de seus eleitos. (Zac.3:9;Mat.1:21;Joa.1:29;Rom.6:3,7;1a
Cor.15:17;Heb.9:26)
10-CREMOS que DEUS pôs FIM A LEI que nos fazia ter consciência de PECADO nos
tornando livres da LEI (Rom.7:7-9,11;1a Cor.15:56;Rom.10:4;Gál.3:21;24-25)
11-CREMOS que o DIABO teve sua ultima sentença na MORTE DE CRISTO quando este
foi ANIQUILADO para SEMPRE(Isa.14:12-16;27:1;Eze.28:18-19;Col.2:14-15;Heb.2:14)
12-CREMOS que CRISTO por meio de sua MORTE cancelou o VELHO PACTO e todos
seus ritos e cerimônias simbólicas se tornando ele o MEDIADOR de uma Nova Aliança de
Superior Promessa.Não necessitamos de nenhuma sombra quando estamos na realidade.
(Heb.8:6-7,13;10:19-22;6:1-3;Col.2:16-18,20-23)
13-CREMOS que CRISTO nos dias de sua CARNE foi um JUDEU que veio para
MINISTRAR aos da CIRCUNCISÃO(judeus) levando-o um Evangelho preparatório que por
ele foi proibido de ser levado ao povo da INCIRCUNCISÃO (gentios).(Rom.15:8;Mat.15:2324;10:5-6)
14-CREMOS que ao RESSUSCITAR CRISTO deixou de ser JUDEU e representar a raça
judaica. Ele passou a ser o OUTRO que revelou o EVANGELHO definitivo que deveria ser
levado aos GENTIOS. Esse EVANGELHO foi dado a Paulo por REVELAÇÃO e foi
chamado de EVANGELHO DA INCIRCUNCISÃO. Há apenas DOIS EVANGELHOS um que
foi válido enquanto o Velho Pacto estava em vigor e outro que continua com o Novo Pacto.
(Rom.7:1-4;2a Cor.12:1-6;Gál.1:11-12;2:7-10)
15-CREMOS que o CRISTO RESSUSCITADO,o que revelou a Paulo o EVANGELHO DA
INCIRCUNCISÃO aos GENTIOS julgaria os homens por meio desse Evangelho ao trazer a
luz as coisas oculta nas trevas e edificar Sua Igreja por meio desse Evangelho da
Incircuncisão. Cristo voltou a VIVER em JOSE LUIS DE JESUS como o FILHO DO

HOMEM.(Rom.2:16;1a Cor.4:5;Mat.16:18;Rom.14:9;16:25-26;Luc.17:20-24)
16-CREMOS que o número 666 é o número de HOMEM que representa SABEDORIA e
PROSPERIDADE sendo o número do Filho do Homem JOSE LUIS DE JESUS.(1
Rs.10:14,19-20;Apo.13:18;)
17-CREMOS que o céu e a terra foram RECONCILIADOS de modo que já estamos nos
céus e sentados com CRISTO como posição.(Col.1:20;Efé.1:10;2:6;3:10)
18-CREMOS que todos os eleitos que deixam seu corpo ANTES DA TRANSFORMAÇÃO
vão a uma dimensão espiritual paralela chamada de NUVEM DE TESTEMUNHA onde
aguardam o grande dia da Transformação. (Heb.11:39-12:1)
19-CREMOS que os da SEMENTE NÃO ELEITA ao morrer DESAPARECE é EXTINTA ou
ANIQUILADA. Não são dignos do DOM DA VIDA (Sal.9:5-6;37:20;92:7;2a Tes.1:9)
20-CREMOS que o termo hebraico ARMAGEDOM que aparece em Apocalipse 16:16 é uma
referencia ao local no Velho Pacto onde se reuniam os judeus para guerrear no Novo Pacto
torna símbolo do local onde Deus irá esconder seus filhos quando ele começar a remover
os governos humanos corruptos.É o local de reunião.(Isa.25:7-12;26:20-21;54:713;Apo.16:16)

