
1. É muito mais fácil ir para o 
inferno do que ir para o céu.

A proposta do diabo é a pro-
posta do mundo, porque ele é 
o príncipe deste mundo. Ela é 
muito sedutora e agradável, uma 
proposta de paz, prosperidade e 
conforto. 

SE ALGUÉM NÃO ESTIVER, 
DE FATO, EM CRISTO, VAI 

ACABAR ACEITANDO A 
PROPOSTA DO DIABO.

Ele, o diabo, sabe que o seu des-

o nosso Senhor morreu na cruz e 
ressuscitou. 

Como o destino dele é o lago 
de fogo, ele odeia com todas as 
suas forças ao homem, porque 
ele sabe que o nosso Senhor mor-
reu para salvar os homens. Por 
isso, ele tem essa proposta muito 
sedutora para a sua vida.

O diabo quer que você sempre 
caminhe em busca das bênçãos. 
Assim, você alcança as bênçãos 
pensando que está alcançando o 
céu.

A religião promete muitas bên-
çãos, todas elas em nome de Jesus. 
Puro engano!

O TERCEIRO CÉU

A falta de uma profunda expe-
riência com Deus, pela Sua palavra 
e pessoalmente, com Jesus, nos 
impede de alcançarmos o terceiro 
céu.

Assim, nos conformamos com 
a nossa salvação e uma prática 
religiosa que não leva a transfor-

6. Em Hebreus 12.14 diz: “se-

“Havia, entre os fari-
seus, um homem chamado Ni-
codemos, um dos principais 

foi ter com Jesus e lhe dis-
se: Rabi, sabemos que és 
Mestre vindo da parte de 

Jesus: Em verdade, em ver-
-

não pode ver o reino de 
-

codemos: Como pode um ho-
mem nascer, sendo velho? 
Pode, porventura, voltar 
ao ventre materno e nas-

-

deu Jesus: Em verdade, em 

-
to não pode entrar no rei-

. João 3.1-5

Alguém que nascer de novo, se 
permanecer na fé, irá para o céu. 
Contudo não vai ver Jesus lá, 
porque Ele mora no REINO DOS 
CÉUS.

Ele mesmo diz no texto de Ma-
teus 7.14 que são poucos que al-
cançam esse Reino. 

A SALVAÇÃO PELO SANGUE 
DE JESUS É UMA COISA, 

ALCANÇAR ESSE REINO, ONDE 
VOCÊ PODERÁ CONTEMPLAR A 
FACE DO SENHOR E VIVER AO 
LADO D’ELE É OUTRA COISA.  
SÃO NÍVEIS DIFERENTES E A 
RELIGIÃO NOS CONDUZ AO 

NÍVEL MAIS BAIXO.

Esse folheto é para que você 
descubra essa verdade antes da 
morte ou antes do arrebatamento, 
porque você viverá toda a eternida-
de na condição que alcançou aqui 
na terra.
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AO ESCOLHEREM A 
ÁRVORE DO CONHECIMENTO, 
PERDERAM A OPORTUNIDADE 
DE VIVER ETERNAMENTE NO 

PARAÍSO.

4. Hoje é exatamente isso que 
acontece com o crente. Embora 
não estejam perdendo a salvação, 
eles experimentam o mundo, não 
somente pecados como adultérios 
etc.; mas também, os benefícios 
que o mundo oferece.

A PROPOSTA DO DIABO 
FAZ VOCÊ SE APEGAR A 
UMA RELIGIÃO, POIS É 

EXATAMENTE ISSO QUE ELE 
QUER.

Veja a quantidade de igrejas 
evangélicas com nomes diferentes, 
teologias diferentes, completa-
mente distantes umas das outras, 
tornando-se uma Babel.

Da mesma forma, a igreja de 

com a imagens, missas, hóstia 
consagrada, e muito mais.

Assim, o diabo consegue en-
viar para o inferno milhões de 
pessoas, todos os anos, através 
de uma religião formal, que não 

-
mento, arrependimento do pe-

da terra.

. A Bíblia fala a respeito do 
céu 753 vezes.

EM TODA A BÍBLIA A 
PROPOSTA DO NOSSO 

SENHOR É QUE POSSAMOS IR 
PARA O CÉU.

Em João 18.36a, o Senhor fala: 
“O MEU REINO NÃO É DES-

. Aqui Ele fala de 
um lugar físico, onde Ele é Rei.

Esse Reino é o TERCEIRO 
CÉU, para onde o Senhor dese-
ja nos levar, mas poucos conse-
guirão ir. “Porque a estrei-
ta é a porta e apertado o 

a vida, e são poucos que 
; Ma-

teus 7.14.

NÓS NECESSITAMOS DE 
ALCANÇAR JESUS SEM NOS 
PREOCUPARMOS COM AS 
BÊNÇÃOS QUE ELE PODE

NOS OFERECER.

2. Adão e Eva estavam muito 
bem no jardim do Éden, viviam 
nus, tinham um relacionamento 
muito bom, inclusive na intimida-
de sexual, até que satanás lhes fez 
uma proposta.

Essa proposta era para que 
comessem o fruto da árvore do 
conhecimento do bem e do mal.
Traduzindo para os dias de hoje: 

HOJE, A ÁRVORE DO BEM 
E DO MAL É EXATAMENTE 
A PROPOSTA QUE O DIABO 

NOS DÁ: PROSPERIDADE, PAZ 
ALEGRIA E, PRINCIPALMENTE, 

FELICIDADE.

Eles sucumbiram e comeram 
do fruto da árvore do conhecimen-
to, quebrando, assim, o relaciona-
mento que tinham já por muitos 
anos, que era bom e santo. 

A primeira coisa que percebe-
ram, depois que comeram daquela 
fruta proibida, é que eles estavam 
nus e precisavam cobrir a sua nu-
dez. “Abriram-se, então, os 
olhos de ambos; e, perce-
bendo que estavam nus, co-

Gê-
nesis 3.7. O resultado desse com-
portamento foi o pecado na área 
do relacionamento sexual. 

3. Porque eles foram expul-
sos do Éden? Porque comeram do 
fruto da árvore do conhecimento. 

HOJE O CRENTE 
EXPERIMENTA AS COISAS 
DO MUNDO E NÃO SABE 

QUE, AO FAZER ISSO, 
ESTÁ QUEBRANDO SEU 

RELACIONAMENTO COM 
DEUS.

Adão e Eva, deveriam fazer a 
seguinte escolha: ou a árvore do 
conhecimento ou a árvore da vida, 
que também estava lá no Éden.


