24 de outubro de 2014
O QUE É SER UM TEÓFILO?
A palavra vem do grego “Theos”, que significa Deus; e também do grego “Philos” que significa: amigo, afeto ou absorvente.
Temos como exemplo o algodão hidrófilo, pois ele absorve líquidos, enquanto o algodão hidrófobo é totalmente impermeável aos líquidos, não os absorve.
Podemos dizer que absorvemos totalmente o Espírito de Jesus Cristo, que o senso comum
chama de “Deus”.
Ao longo do estudo da Bíblia temos a declaração do próprio Jesus Cristo, pois Ele é o Espírito de Jesus Cristo (Deus Pai, com é dito pelo senso comum), que é nosso Criador, nosso Pai,
nosso Irmão e nosso Amigo, as fundamentações para isto, estão no livro “O MISTÉRIO QUE ESTIVERA OCULTO DOS SÉCULOS”, disponível para Download no Site www.escoladeteofilia.com
,na guia Download.
A Teofilia é sublime e desprovida de doutrinas, pois a doutrina é uma criação do homem.
Ao lermos a Bíblia, em especial o Novo Testamento, vemos que éticas e doutrinas não podem ser imposta por homens. A Iluminação provém do Espírito de Jesus Cristo, ou o mesmo que
Cristo em nós, que é a esperança da Glória.
O comportamento de um Iluminado, ou seja, aquele que absorveu totalmente o Espírito de
Jesus Cristo é Ético e doutrinário, sem nenhuma necessidade de fiscalização ou imposição de homens.
Já a palavra “religião”, vem do latim “re-ligare”, ou seja, nós temos que cumprir uma série
de doutrinas e regulamentos desenvolvidos por homens, com o fim de nos ligarmos novamente ao
Espírito de Jesus Cristo (Deus).
Isto é um sofisma que perdurou por toda a história da humanidade, mas estamos em tempos
de reforma e a palavra “religião” se tornará obsoleta, até a decadência total.
Os conceitos desta palavra, a qual está destinada à extinção, nos dão muitos princípios errados.
Houve um filme, muito conhecido, no alto da Compadecida, em que o personagem Chicó,
representado por Selton de Melo; que ao ver seu amigo morrer, não sei a origem da frase, mas foi
dita pelo personagem Chicó: “Encontrou-se com o único mal irremediável. Que reúne todos num só
rebanho de condenados. Porque tudo o que é vivo morre”;
Jesus Cristo não concorda com isto, no Evangelho segundo São Mateus, no capítulo 22:
29 Jesus, porém, lhes respondeu: Errais, não compreendendo as Escrituras nem o poder
de Deus;
30 pois na ressurreição nem se casam nem se dão em casamento; mas serão como os
anjos no céu.
31 E, quanto à ressurreição dos mortos, não lestes o que foi dito por Deus:
32 Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, e o Deus de Jacó? Ora, ele não é Deus
de mortos, mas de vivos.

No de São Marcos, capítulo 12:
24 Respondeu-lhes Jesus: Porventura não errais vós em razão de não compreenderdes
as Escrituras nem o poder de Deus?
25 Porquanto, ao ressuscitarem dos mortos, nem se casam, nem se dão em casamento;
pelo contrário, são como os anjos nos céus.
26 Quanto aos mortos, porém, serem ressuscitados, não lestes no livro de Moisés,
onde se fala da sarça, como Deus lhe disse: Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de
Isaque e o Deus de Jacó?
27 Ora, ele não é Deus de mortos, mas de vivos. Estais em grande erro.

No de São Lucas, capítulo 20:
24 Respondeu-lhes Jesus: Porventura não errais vós em razão de não compreenderdes
as Escrituras nem o poder de Deus?
25 Porquanto, ao ressuscitarem dos mortos, nem se casam, nem se dão em casamento;

pelo contrário, são como os anjos nos céus.
26 Quanto aos mortos, porém, serem ressuscitados, não lestes no livro de Moisés,
onde se fala da sarça, como Deus lhe disse: Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de
Isaque e o Deus de Jacó?
27 Ora, ele não é Deus de mortos, mas de vivos. Estais em grande erro.

A religião pressupõe um grupo de pessoas subordinadas a uma Doutrina.
Mas a palavra Teofilia é um substantivo que quando se torna em predicativo do
sujeito: define pessoas que se reúnem sim, mas para adorar ao Espírito de Jesus Cristo
e serem permeados pela sua luz.
A Teofilia é constituída de mestres. O que não é um título, mas sim a missão de
se dar, aquilo que de graça recebemos, que é o conhecimento do espírito de Jesus Cris to.
Não são nomeados ou ordenados por nenhum ser humano e também não têm
poderes para governar.
Para ser mestre, basta ter sido tocado pelo Batismo com Fogo do Espírito Santo
de Jesus Cristo.
Se alguém se colocar na posição de mestre, não tendo recebido a Iluminação, ou
Batismo com o Espírito Santo de Jesus Cristo, será alvo de consequências nefastas.
A Teofilia não possui fundador, pois mesmo o próprio Espírito de Jesus Cristo não
se coloca como fundador.
Que não aceitemos mais as verossimilhanças (que são aparentes verdades, com
mentiras em suas entrelinhas); e/ou os sofismas (que são mentiras com aparência de
verdades)
Que o Espírito Santo de Jesus Cristo os tornem Iluminados.
Pressione contrl(Ctrl) e clique com o mouser em Voltar para a Escola de Teofilia

