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Eu esperei ansiosamente para poder dar este sermão. Estive andando de um lado a outro pela 

sala mais do que nunca antes. E enquanto eu estava preparando este sermão, meu nível de 
adrenalina era bastante alto. Quase tão alto quanto quando eu saltei do Space Needle em 

Auckland, Nova Zelândia. Em uma coisa sustentada por um montão de cabos, com vistas ao 

porto de Auckland. Meu coração batia muito rápido. Meu nível de adrenalina subiu muito 

naquele dia. Mas ele está muito mais alto hoje. Estou muito entusiasmado com o que temos 

aqui, irmãos, com o tema do que vamos falar hoje. Durante os sermões desta Festa dos 
Tabernáculos e do Último Grande Dia, começaremos a dar um grande passo em direção a outro 

nível de crescimento e entendimento espiritual. E como eu disse antes da Festa, eu acho que 

em 6.000 anos, que em nenhuma outra Festa dos Tabernáculos, Deus revelou tanto sobre o 

assunto do que vamos falar hoje como Ele está revelando agora. E isso é algo incrível de 

entender. E esta viagem começou um pouco antes do Pessach do ano passado. Então eu dei um 
sermão na Nova Zelândia, um sermão muito especial. E depois desse sermão algumas pessoas 

me preguntaram sobre algo que eu tinha dito. E o presente sermão está baseado nas 

perguntas que essas pessoas me fizeram então. E é incrível que todas essas perguntas tenham 

a ver com o assunto sobre o qual vamos falar hoje. Eu não sabia disso, mas me senti inspirado 

a pedir-lhes que fizessem isso no dia anterior. E eles fizeram isso. E aqui é onde isso nos 
trouxe. Passo a passo. 

Eu fiquei admirado porque depois dos Dias dos Pães Ázimo, em cada sermão que foi dado se 

falou de coisas que estão relacionadas com o que vamos falar aqui hoje. E esse é a maneira de 

Deus de nos ajudar, de nos ensinar, de nos preparar para receber o que Ele está revelando 
aqui. Porque não podemos receber tudo isso de repente. Não podemos receber tudo o que 

Deus nos dará aqui nesta Festa de repente. E é por isso que espero e peço a Deus, que você 

possa ser paciente. Espero que você tenha paciência consigo mesmo. Especialmente quando se 

trata de coisas que exigem uma mudança em sua maneira de pensar sobre certas coisas em 

que nós sempre acreditamos. Ou que a Igreja sempre ensinou. E às vezes isso é difícil para 
nós. É por isso que eu peço a Deus que as pessoas possam esperar até que Deus as ajude a 

entender. Não tire conclusões precipitadas, mas espere até que você ouça todos os sermões. 

Porque o que Deus está revelando para nós é incrivelmente importante, irmãos. E isso vem de 

Deus Todo-Poderoso, através de Seu filho, Jesus Cristo. De verdade! 

Deus Todo-Poderoso nos trouxe a este ponto, de uma maneira muito organizada e muito 

espiritual. Há algumas coisas que temos falado em sermões que são indiscutíveis, com os quais 

não podemos discordar, porque isto é a palavra de Deus, e é algo muito importante. E Deus 

agora está juntando tudo isto e nos está dando muito mais aqui nesta Festa. Tanto que eu nem 

vou ter tempo para falar de tudo. Eu fico admirado com o quanto Deus está revelando sobre 
as coisas que estão escritas na Bíblia. E isso deve nos dar mais entendimento, deve fazer com 

que mais a Deus Todo-Poderoso. Isso deve fazer você sentir mais reverência e mais temor a 
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Deus e a Seu filho Jesus Cristo. E por que? Porque Deus está se preparando para se revelar ao 
mundo, de uma maneira que Ele ainda não fez em 6.000 anos. Deus nunca revelou tudo sobre 

o Seu ser aos seres humanos. Apenas a alguns, ao longo do tempo, e de uma forma muito 

limitada. De um modo muito limitado. Mas esse não será o caso quando Cristo aparecer nos 

céus com poder, glória e honra. E toda a terra o verá. Porque então a verdade de Deus estará 

em toda a terra, em todo lugar. E quem poderá rejeitar o Deus Todo-Poderoso e Seu filho Jesus 
Cristo, quando ele venha como Rei dos Reis e Senhor dos senhores, com poder e força? Deus 

esperou por isso durante muito tempo, irmãos. Nós não sabemos quanto tempo Deus está 

esperando por isto, mas certamente é por mais que 6.000 anos. E às vezes é difícil para nós 

entender quão Deus Todo Poderoso está emocionado com tudo isso. Porque agora esse 

momento está muito próximo. 

Eu sei que Deus está entusiasmado porque eu sinto essa força e esse poder todos os anos na 

Festa dos Tabernáculos. Eu sempre digo que Deus derrama mais do Seu espírito durante a 

Festa dos Tabernáculos. E também a cada Sabbath. Mas desta vez é algo especial. Desta vez 

isto é muito especial, nesta Festa. Que representa o tempo para o que nos preparando, o 
Milênio, quando Cristo vai reinar por mais de 1.000 anos nesta terra, governará aos seres 

humanos. E então haverá apenas um governo em toda a terra, e todos os que virão com Jesus 

Cristo, os 144.000, serão parte desse governo, serão parte do Reino de Deus. O resto do 

mundo não será parte do Reino de Deus, quando o Reino de Deus vier. O Reino de Deus é algo 

espiritual. É a família de Deus. E é incrível entender isso. 

Deus Todo Poderoso nos trouxe a este ponto de uma maneira organizada e muito espiritual. 

Porque assim é como Deus trabalha. Nada acontece por acaso, nada é acontece a causa das 

circunstancias, nada acontece assim de repente, mas tudo é muito organizado: até mesmo o 

momento das coisas é organizado. Porque Deus é o oleiro que trabalha com cada um de nós. 
Deus é o arquiteto do universo e também o arquiteto da Sua família. O que é mais importante 

para Deus, o universo ou a Sua família? O que causa mais emoção a Deus, o universo físico ou 

Sua família? É difícil para nós entender quão emocionado Deus Todo-Poderoso está com o que 

acontecerá em breve nesta terra. E Deus nos permite sentir isto mais e mais. Deus nos 

permite compartilhar mais e mais em tudo isso. De uma maneira que vai muito além do que se 
pode expressar com palavras. Isso vai muito mais além do que as palavras podem expressar, 

irmãos. Isso é algo de natureza espiritual. O Grande Todo-Poderoso, Misericordioso, Justo e 

Eterno Deus está construindo tudo isso com perfeição e grande maestria. 

Eu estou admirado com a maneira como Deus nos tem guiado neste assunto. Eu estou 
impressionado com a maneira como Deus nos guiou nos últimos oito anos. Passo a passo, Deus 

tem nos despertado, tem nos ajudando e tem nos fortalecendo cada vez mais. 

  

Um bom lugar para começar hoje é lendo alguns versículos surpreendentes que também lemos 

durante a temporada do Pessach deste ano. Alguns desses ficarão mais claros para você agora, 
porque isso e apenas um começo e nós simplesmente não entendemos muito bem essas coisas. 

Eu espero que a partir de agora o Pessach e o Dia de Pentecostes tenham mais significado 
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espiritual para vocês. Por causa do que Deus nos está revelando agora sobre o relacionamento 
entre Deus Pai e Jesus Cristo. 

E o título do sermão de hoje é O Deus chamado YAHWEH. E esta será a primeira parte. O Deus 

Chamado YAHWEH. Em hebraico, o idioma do Antigo Testamento. Vamos começar no capítulo 6 

do livro de Êxodo. 

Êxodo 6. Eu lhes peço que por favor sejam pacientes. Eu lhes peço que não sejam tão rápidos 

em responder e que se tomem o tempo necessário para considerar essas coisas. Não reajam 

precipitadamente, mas considerem com um espírito manso e humilde o que Deus está nos 

revelando. Porque essas coisas são muito importantes. E se você não puder concordar com o 
que eu vou dizer agora, talvez seja melhor você ir embora dessa Festa. Porque não há lugar 

para isso na Igreja de Deus. Deus está nos dando absoluta unidade de mente e de espírito. Ele 

está nos preparando para o que está por vir. E não é coincidência que Deus esteja revelando 

isso a nós justo agora, nesta Festa dos Tabernáculos. Daqui a algum tempo vocês olharão para 

trás e ficarão surpresos ao entender o extraordinariamente oportuno que é que Deus nos 
revele isso justo agora, neste ano. Porque vão acontecer certas coisas nesta terra das quais 

nós vamos fazer parte, nas quais estaremos envolvidos, coisas muito importantes. Coisas 

muito mais impressionantes do que o que aconteceu quando os filhos de Israel saíram do 

Egito. Coisas muito mais importantes e impressionantes. Por causa do que Deus está fazendo. 

Êxodo 6:1. O que Deus nos mostra nesses versículos é algo impressionante. Então o 
SENHOR... YAHWEH. Isso geralmente se escreve em letras maiúsculas. E em algumas 

traduções eles usam o nome de Jeová. Mas geralmente isto é escrito em letras maiúsculas. 

SENHOR. Tudo com letras maiúsculas lá. E esta é a tradução do nome YAHWEH. Então o 
SENHOR... YAHWEH, o único ser que existe por si mesmo. Isso é o que significa, o SENHOR. O 
Sr. Armstrong costumava dizer o Eterno. Essa é a palavra que ele costumava usar. Ele não dizia 

YAHWEH, mas é isso o que significa. O SENHOR, o Deus Eterno. Bem, a palavra Deus não faz 

parte disso. O SENHOR, o único ser que existe por si mesmo. 

...disse a Moisés Agora você verá o que vou fazer com o rei do Egito. Eu vou obrigá-lo a 
deixar que o meu povo vá embora. Sim, eu o forçarei a expulsar os israelitas do seu país. 
Ele se refere aos israelitas. O SENHOR disse a Moisés: Eu sou o YAHWEH. Eu apareci a 
Abraão, a Isaque e a Jacó como o Deus Todo-Poderoso, (El Shaddai), ainda que não tenha 
revelado a eles Meu nome de YAHWEH. 

E quando Moisés escreveu o livro de Gênesis, ele usou muitas vezes o nome SENHOR, mas Deus 

usa um nome muito específico, YAHWEH. Um nome que se refere ao Deus que é eterno. E aqui 

Deus deixa bem claro que Ele nunca se revelou a Abraão, Isaque e Jacó como YAHWEH, com 

esse nome. E essa palavra não é apenas uma definição do Seu ser, uma descrição do Seu ser, 

mas é o Seu nome: YAHWEH. 
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Versículo 4 - Fiz uma aliança com eles e prometi dar-lhes a terra de Canaã, onde tinham 
vivido como estrangeiros. Agora Eu ouvi os gemidos dos israelitas, que estão sendo 
escravizados pelos egípcios, e lembrei da aliança que fiz com eles. Portanto, diga aos 
israelitas o seguinte: “Eu sou YAHWEH. Vou livrá-los da escravidão do Egito. Estenderei o 
braço poderoso para fazer cair sobre os egípcios um castigo horrível e salvarei vocês.  
Farei com que vocês sejam o Meu povo e eu serei o seu Deus. Vocês ficarão sabendo que 
Eu sou YAHWEH, o SENHOR, seu Deus, o Deus que os vai livrar da escravidão no Egito. Eu 
os levarei para a terra que jurei que daria a Abraão, a Isaque e a Jacó. E Eu darei essa 
terra para ser propriedade de vocês. Eu sou o SENHOR.” 

Deus Todo Poderoso, El Shaddai, que se revelou a Moisés como o SENHOR, seu Deus. YAHWEH, 
seu Deus, foi muito direto quando Ele disse isso a Moisés. Vamos ver também o que Deus disse 

a Moisés alguns capítulos antes, em Êxodo 3. A palavra de Deus é muito clara. Mas, por mais 

clara que seja, não podemos saber o que isso significa, em espírito e em verdade, até que 

Deus nos dê Seu espírito para que possamos ver isso. É como o Sabbath. Podemos ler em 

muitos lugares na Bíblia sobre o Sabbath e os Dias Sagrados de Deus, sobre o plano de Deus, do 
Pessach ao Último Grande Dia. Mas você não pode entender esse plano. Você pode ler sobre 

isso, mas você não pode entender isso, você não pode compreender isso, você não pode crer 

nisso. Porque sem o espírito de Deus isso é impossível. Você precisa ter o espírito de Deus para 

poder saber, para poder estar convencido com todo o seu ser de que esta é a verdade. E isso é 

o mesmo para as coisas que estamos falando agora. E há uma razão pela qual Deus está 
revelando isso para nós justamente agora. 

Êxodo 3:13 - Então, disse Moisés a Deus: Eis que quando vier aos filhos de Israel e lhes 
disser: O Deus de vossos pais me enviou a vós; e eles me disserem: Qual é o seu nome? 
Que lhes direi? E disse Deus a Moisés: EU SOU O QUE SOU. Disse mais: Assim dirás aos filhos 
de Israel: EU SOU me enviou a vós. E Deus disse mais a Moisés: Assim dirás aos filhos de 
Israel: YAHWEH, o SENHOR, o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o 
Deus de Jacó, me enviou a vós; este é MEU NOME ETERNAMENTE, e este é Meu memorial 
de geração em geração.  

E estas palavras são muito claras, o que nos está sendo dito aqui. E quando entendemos 

melhor isso aqui, é tão emocionante, é tão inspirador. Deus revelou mais. El Shaddai, Deus 

Todo Poderoso, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó, revelou mais sobre Ele 

mesmo a Moisés. Ele se revelou em um relacionamento mais pessoal. Ele tinha um 

relacionamento mais pessoal com Moisés. E agora Ele estava se revelando aos filhos de Israel. 
Deus teve um relacionamento pessoal com Abraão. Vejam o que Deus prometeu fazer através 

de Abraão, quem era parte do propósito de Deus, do que Deus está fazendo. Abraão, Isaque e 

Jacó. Mas Deus nunca revelou a eles tudo sobre a Sua pessoa. E isso pode ter continuando 

assim por um longo do tempo. Tantas coisas foram reveladas ao longo do tempo, começando 

no livro de Gênesis. 
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Deus já tinha revelado um esboço de certas coisas. Mas ate mesmo isso, não podemos saber 
isto até que Deus nos dê a compreensão do Seu plano. E então vemos que Deus começou a 

revelar certas coisas a certas pessoas em certos momentos. Mas não foi muito o que Deus 

revelou a alguns no começo, tendo em conta uma perspectiva geral das coisas. Mas com o 

tempo, Deus tem revelado mais e mais. Primeiro a Noé, depois a Abraão e a seus filhos, a sua 

linhagem. Cada vez Deus foi revelando um pouco mais com o tempo. E então Deus chamou 
Moisés e começou a trabalhar com uma nação inteira. Fisicamente. Não espiritualmente. Deus 

trabalhou com apenas alguns deles a nível espiritual. Mas com os outros, Deus trabalhou 

apenas a nível físico. E nisto ha importantes lições que devemos aprender. As lições contidas 

no Pessach, nos Dias dos Pães Ázimos e no Dia de Pentecostes são muito importantes. Porque 

Deus lhes deu a lei, mas eles não tinham o espírito de Deus para poder obedecer a lei. Porque 
sem o espírito de Deus é impossível para os seres humanos obedecer à lei de Deus. Mas então 

Jesus Cristo veio e revelou coisas sobre Deus, a um nível que nunca tinha sido revelado a 

ninguém nesta terra. Não dessa maneira. Incrível! 

E agora, pouco antes de que Deus envie Seu filho Jesus Cristo a essa terra como Rei dos Reis, 
Ele nos permite entender e ver essas coisas muito mais claramente. Em uma maior 

profundidade e com uma melhor compreensão e mais admiração pelo que Deus está fazendo. 

Porque Deus nos fortalecerá mais espiritualmente, irmãos. Isso faz parte de um processo para 

nos tornar mais fortes espiritualmente, para que possamos enfrentar as coisas que virão com 

mais força, com mais confiança e com mais audácia de espírito. Para poder fazer o que 
devemos fazer. Para que eu possa fazer o que devo fazer e para que você possa fazer as coisas 

que Deus vai revelar a você. Essas coisas estão chegando. E nada que Deus faz é coincidência, 

ou é simplesmente por acaso. Tudo foi planejado muito antes, irmãos. E devemos passar por 

tudo o que vamos passar. Essa será a pior época, esses serão os piores momentos da história da 

humanidade. E nós temos que ser mais fortalecidos. Eu tenho que ser mais fortalecido. Temos 
que estar mais perto de Deus para poder lidar com tudo isso com humildade. Porque os 

maiores defeitos do espírito do ser humano são o orgulho e a soberbia. E nenhum ser humano 

pode se atribuir os méritos pelo que Deus faz. E é por isso que temos que ter um espírito 

humilde, um espírito manso. E é esse espírito humilde e manso que determina se aceitaremos 

o que o Deus Todo-Poderoso nos revela nesta Festa, ou se resistiremos a nosso Deus. E isso 
também será assim para os que serão chamados mais adiante. 

Que coisa horrível é o que está acontecendo há mais de 10 anos na Igreja que está dispersa! As 

pessoas não aceitam a verdade que Deus lhes dá. Elas não aceitam a verdade sobre a razão 

pela qual estamos passando por esta tribulação espiritual, porque sua arrogância, seu orgulho 
não lhes permite ver isso. Incrível! E não apenas isso, mas vejam o que Deus está fazendo. 

Deus está trabalhando com um grupo tão pequeno. “Deus não pode estar trabalhando com 

eles. Isso é ridículo. E Ron Weinland? Eu conheço bem esse homem. Isso tem que ser uma 

brincadeira de mal gosto”. O orgulho. Quando Deus faz algo, Ele nos transforma, nos molda e 

faz o que Ele quer conosco, se nos submetemos ao processo. 
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Para os primeiros apóstolos, para Paulo e os membros da Igreja primitiva, coisas como guardar 
o Sabbath eram indiscutíveis. Porque esse era o seu modo de vida. E as pessoas no mundo se 

confundem com tudo isso, porque existe um ser que quer que elas fiquem confusas e por isso 

ele deturpa e distorce os ensinamentos de Deus sobre o Sabbath. Eles mudaram o Sabbath, o 

dia de adorar a Deus, do sétimo dia da semana ao primeiro dia da semana, o dia do sol 

(Sunday em inglês), ao domingo. É nesse dia que eles dizem adorar a Deus. Mas nós 
entendemos por que o Novo Testamento não fala muito sobre o Sabbath. Porque não era 

necessário. Todas as pessoas naquela época sabiam que deviam guardar o Sabbath e também 

sabiam quando é o Sabbath sábado. Isso não era algo que tinha que ser ensinado a ninguém. 

Porque isso era parte de suas vidas, assim era como eles viviam. Quando eles ouviam que 

tinham que se reunir no Sabbath, eles sabiam exatamente que dia era. Isso não era um 
problema para eles. Não era necessário que Pablo, Pedro, Santiago ou João escrevessem sobre 

isso, porque naquela isso era parte de suas vidas. Guardar o Sabbath no sétimo dia da semana 

era o costume deles. E isso é o mesmo no que se refere ao assunto do que estamos falando 

aqui. Eles não perguntavam se existe apenas um Deus ou não. E eles muito menos 

perguntavam sobre Seu filho, Jesus Cristo. Essas coisas não eram um problema para eles. 

E nós temos que ouvir atentamente, irmãos. Essas coisas foram deturpadas e esse 

conhecimento se perdeu com o tempo. E a verdade é que algumas dessas coisas nem sequer 

foram revelados. Principalmente durante a Era de Sardes. Mas inclusive antes   disso. Porque 

naquela época havia apenas três doutrinas: o Sabbath, o nome da Igreja e o dízimo. É 
impressionante entender isso. E quando a Igreja de Deus começou, havia apenas algumas 

personas. E então Deus começou a trabalhar, a moldar e a formar um homem para que ele 

pudesse fazer uma grande obra, uma obra que é única. Deus confiou essa obra somente a ele 

e a ninguém mais. Ele era o único que ia cumprir isso. Ele pregaria o evangelho em todo o 

mundo, como um testemunho para todas as nações. O que Deus fez através dele foi algo 
poderoso. No final da Era de Sardes, Deus levantou o Sr. Armstrong e restaurou a verdade na 

Igreja. A verdade que a Igreja precisava ter para ser a Igreja de Deus. O Sr. Armstrong dedicou 

sua vida a restaurar as verdades de Deus. Foi através dele que Deus restaurou as verdades que 

formam a base da Igreja. E tudo isso durante um período de pouco mais de 50 anos. 

Uma das últimas coisas que Deus restaurou através do Sr. Armstrong foi a verdade sobre o Dia 

de Pentecostes. Que sempre deve ser celebrado em um domingo. Nós não sabíamos disto. E 

poderia Deus ter revelado isso antes? Claro que sim. Mas - mais que por qualquer outra coisa - 

Deus fez isso para colocar a Igreja à prova. Impressionante! E não somente então, mas depois 

também, porque isso foi algo tão forte para algumas pessoas, que elas começaram a dizer que 
se o Sr. Armstrong estava errado nisso, então o que dizer de todo o resto. Porque talvez ele 

estivesse errado sobre mais coisas. Mas o que estava acontecendo com essas pessoas é que 

elas estavam perdendo a compreensão sobre como o espírito de Deus trabalha. Deus teve que 

restaurar isso na Igreja porque era algo que estávamos perdendo. A compreensão de como 

Deus trabalha, de como o governo de Deus trabalha. E Deus tem feito isso pouco a pouco. 
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Deus reservou essa revelação aqui para a nossa época, para agora. Pouco antes que Seu filho, 
Jesus Cristo, venha a esta terra como Rei dos reis e Senhor dos senhores no Reino de Deus. 

Eu as vezes fico sem palavras quando falo sobre isso. Isso é simplesmente incrível! Eu fico 

impressionado com a forma como Deus revelou essas coisas e pelo fato de que Ele continua a 

revelar mais e mais. Porque há muito mais que Deus quer revelar a nós. Mais do que podemos 
imaginar. E estamos apenas arranhando a superfície disto nestes sermões aqui. E nos sermões 

que eu dei antes da Festa. Há algo que devemos entender muito bem sobre a maneira como 

Deus trabalhou com o Sr. Armstrong. O Sr. Armstrong sabia que o os seguidores do cristianismo 

tradicional estão errados. Ele sabia que não existe algo como uma trindade. Ele sabia disso, 

ele entendia isto muito bem. Mas mesmo que o Sr. Armstrong entendesse isso, Deus não 
revelou a ele toda a verdade sobre Ele e sobre Seu filho. Deus não revelou isso ao Sr. 

Armstrong. E na Igreja de Deus nós sabemos que não há contradição na Bíblia. E assim, quando 

Deus revela uma nova verdade, nós tentamos entender tudo dessa perspectiva. Especialmente 

o que Deus revelou sobre o Seu plano, desde Pessach até o Último Grande Dia. Tentamos 

entender isso e sabemos que não há contradição. Nós nos esforçamos para entender essas 
coisas o melhor que nos permite nossa capacidade humana. 

Mas se Deus não revela algo, se Deus não nos dá a compreensão de algo, simplesmente não o 

entendemos. Não até que Ele nos revele isto. Essa é a realidade. O Sr. Armstrong entendeu 

que o espírito santo mencionado na Bíblia não é um ser autônomo. Todo esse lixo que eles 
ensinam no cristianismo tradicional. Eu sei que às vezes as pessoas têm medo, por causa do 

que aconteceu no passado, por causa do que muitos de nós experimentamos. Alguns de vocês 

não passaram por isso, mas muitos aqui sim. Porque esse ser, que é um ser muito poderoso, 

começou a mostrar certos sinais e maravilhas. Tudo falso, é claro. Nada disso vinha de Deus. E 

fazendo isso, esse ser começou a enganar a muitos, usando o poder que Deus lhe permitia 
usar. Porque Deus nos deu o livre arbítrio para nos mostrar, para nos ensinar lições que 

precisamos aprender sobre nós mesmos. 

E é incrível entender o que aconteceu. O Sr. Armstrong entendeu que o espírito santo é o 

poder de Deus. É algo que emana de Deus, que emana do Seu ser, porque Deus é espírito. E 
todo o poder vem de Deus, pertence a Deus. Ele estabelece e controla tudo o que tem a ver 

com a Sua vida. E Ele nos dá o poder do Seu espírito. É o poder do Seu espírito que nos dá a 

capacidade de ver e entender as coisas que Ele nos revela. E isso é tudo o que podemos ver. 

Só podemos ver espiritualmente o que Deus nos revela. E isso é santo, é sagrado, porque a 

fonte é Deus: Deus Todo Poderoso. Isso vem de Deus. Da mesma forma que Ágape vem de 
Deus. Existe apenas uma fonte de Ágape, Deus Todo Poderoso. Ele é a fonte disso, porque é 

algo de natureza espiritual. Isso é Deus, é o que Deus é, é a Palavra de Deus. E Deus é a fonte 

disso porque isso é dele. É ELE! Isso é o que Deus é! É o Seu ser, é a Sua mente. É o Seu 

pensamento revelador, que Ele dá aos seres humanos. Deus colocou Seu espírito em um ser 

humano, (em Jesus Cristo) que nasceu e viveu como ser humano nesta terra. E existe apenas 
um ser como ele. E é somente através dele que podemos receber esse mesmo Verbo. “Que 

haja em vocês a mesma mente que estava em Cristo”. E entender isso, irmãos, é algo incrível 
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e belo.” Outra coisa impressionante que Deus revelou ao Sr. Armstrong foi que o propósito da 
existência dos seres humanos é que eles sejam parte da família de Deus. E ninguém mais 

ensina isso. As pessoas no mundo não sabem disso. Alguns sabem algo sobre isto porque têm 

algum tipo de relação com a Igreja, ou porque leram o que o Sr. Armstrong escreveu sobre 

isso, o que foi publicado sobre isso. Pero seu conhecimento é muito limitado. E alguns 

deturparam certas coisas aqui e ali e adotaram isso como doutrina, mas eles não entendem o 
que isto significa, porque isto é algo de natureza espiritual. Deus revelou aos seres humanos, 

através do Sr. Armstrong, que Deus é uma família. 

Belos versículos!  Eu amo os versículos no livro de Hebreus que falam sobre o que Davi diz no 

Salmo 8. Davi, inspirado por Deus, diz: “O que é o homem para que você se lembre dele?” O 
propósito de Deus para os seres humanos é que nos tornemos deuses (ELOHIM), que nos 

tornemos membros da Família de Deus. Que tenhamos um poder maior que qualquer um dos 

anjos. Que tenhamos um relacionamento pessoal com o Pai. Isto é impressionante! E isso 

começará a ser cumprido quando Jesus Cristo volte. Então o Reino de Deus, a Família de Deus, 

começará a reinar na terra. 

E esse assunto sobre o qual estamos falando agora - e sobre o qual vamos falar durante toda 

essa Festa - tem muito a ver com o que a Festa dos Tabernáculos representa. Porque agora 

entendemos mais sobre quem faz tudo isso. Nós entendemos mais sobre o que Ele está prestes 

a fazer. 

E novamente, isto foi algo incrível que Deus revelou através do Sr. Armstrong. Nenhuma outra 

religião na terra entende essa importante verdade. Mas naquela época Deus não revelou tudo 

sobre esse assunto. E nem mesmo mais tarde, a Igreja. O Sr. Armstrong entendeu o propósito 

de Deus para Sua família, o Reino de Deus. Deus mostrou a ele que ELOHIM é um substantivo 
coletivo, como o substantivo família. E foi através disso que Deus revelou a ele o que significa 

a Família de Deus, o que significa o Reino de Deus. Foi através deste processo, através da 

compreensão do significado de ELOHIM. E vamos falar sobre isso durante esta Festa. 

Havia um erro, ou melhor, uma falta de compreensão da verdade. O que é um erro? Se 
acreditamos em algo diferente, se chegamos a uma conclusão diferente sobre um assunto. Mas 

dependia de Deus dar-nos a compreensão sobre isso. Havia um erro, havia algo que não 

sabíamos sobre o Dia de Pentecostes. Mas você sabe pelo que fomos julgados? Pelo que 

fizemos com o que tínhamos. Se você tivesse observado o Dia de Pentecostes no domingo 

antes que Deus o revelasse, você teria cometido pecado. E isso é algo impressionante de 
entender. Porque Deus estava julgando a Igreja, Ele estava colocando a Igreja à prova para ver 

o que faríamos até que Ele nos desse entendimento sobre esse assunto. E espero que 

entendamos isso. Algo tão fundamental.  

E os que pensaram que podiam observar o Dia de Pentecostes no domingo, porque entendiam 
isto, sabem o que aconteceu com eles? Eles se foram. Eles foram embora da Igreja. Eles foram 

separados do espírito santo de Deus e seguiram por outros caminhos. E isso não poderia ser 
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diferente, por causa da maneira como Deus trabalha conosco, por causa de como Deus 
trabalha em nossas vidas e na Igreja. Então sim, sim, sim... Se você tivesse feito isso, você 

teria cometido pecado, porque Deus Todo Poderoso é o único que pode mudar essas coisas. 

Deus todo poderoso é quem julga. E com o tempo, Deus julgou as pessoas de acordo com o 

que Ele lhes deu. Abraão foi julgado de acordo com o que Deus revelou a ele, de acordo com o 

que ele tinha. Noé foi julgado de acordo com o que ele tinha. Noé não tinha nada comparado 
ao que temos agora, no final desta era. Nem de longe, irmãos. Mas ele foi julgado pela lei de 

Deus, porque isso é fundamental. Deus nos deu Seus mandamentos para nos ensinar como 

deve ser nosso relacionamento com Ele e como deve ser nosso relacionamento com outros 

seres humanos. Porque isso é o mais importante. E Deus nos ajuda, através de Seu espírito, a 

ter um relacionamento correto com os outros. 

Noé foi fiel a essas coisas. Ele se esforçou por viver de acordo com esse caminho de vida e 

Deus o julgou de acordo com isto. Ele não tinha todo o conhecimento que nós temos do 

Pessach até o Último Grande Dia. Ele não tinha nada disso! E muito menos Abraão, Isaque ou 

Jacó! Eles não tinham todo esse conhecimento. Eles não tinham essa enorme quantidade de 
conhecimento e compreensão que nós temos. Eles não tinham o Novo Testamento. Como eles 

poderiam ter algo assim? Eles não tinham isto naquela época. Deus só inspirou algumas 

pessoas a escrever essas coisas mais adiante. O livro de Atos, do livro de Romanos, as cartas 

aos Coríntios, as coisas que Paulo escreveu, as coisas que Pedro escreveu, as coisas que Tiago 

escreveu, as coisas que João escreveu. E cada vez que um deles escrevia alguma coisa, Deus 
estava revelando mais à Igreja. Até que João, já no final de sua vida, escreveu o livro de 

Apocalipse. E João também escreveu outras coisas incríveis, coisas impressionantes que Deus 

revelou através dele nos livros de 1 João, 2 João e 3 João. 

E o que João escreveu em 1 João foi o que nos trouxe a esse assunto sobre o qual estamos 
falando hoje. A compreensão das coisas que estão escritas em 1 João nos trouxe a este ponto, 

por causa do que Deus nos mostrou ao longo dos anos, se podemos entender isto. É incrível 

como Deus trabalha. Mas eles não tinham essas coisas. A Igreja não tinha isto na Era Filadélfia. 

A Igreja não entendia o espírito do que está escrito em 1 João. Eles não entendiam isto porque 

Deus ainda não o tinha revelado. Porque não tinha chegado a hora de revelar isto ainda. Nossa 
compreensão do espírito de Deus, sobre ágape, era muito limitada. E muito do que 

entendíamos era apenas a nível físico. Porque é assim es como somos os seres humanos. Nós só 

podemos entender o que é espiritual quando Deus nos revela isto. Quando Deus revela essas 

coisas às nossas mentes e então podemos vê-las, podemos entendê-las. E então podemos viver 

de acordo com o que Deus nos revela. 

E voltando ao nosso assunto, não entendemos toda a verdade sobre isso. Porque Deus não 

revelou tudo sobre isso ao Sr. Armstrong. Deus reservou isso para agora. Deus reservou isto 

para o ano passado. Deus foi revelando um pouco de cada vez. Até agora. E se você entende 

como Deus trabalha, se você entende o momento das coisas, a sequência das coisas, tudo isso 
é incrivelmente importante para Deus. E, o que nos espera? Coisas incríveis. E temos que estar 

preparados para isso. Penso no nosso nome, Preparando-se para o Reino de Deus. Por que esse 
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nome? Com o tempo isso foi ficando mais claro. Isso é incrível. Foi Deus quem inspirou esse 
nome. Isso é o que Deus está fazendo. Essa é a obra da Igreja, a obra de Deus na Sua Igreja. E 

novamente, não entendemos muito bem a razão pela qual Deus não permitiu que o Sr. 

Armstrong e a Igreja fossem chegassem mais longe na compreensão desses assuntos. Deus 

reservou essa compreensão para agora, justo antes que o Reino de Deus venha a esta terra. 

Havia algo que não entendíamos sobre a Família de Deus. Pensávamos que havia dois seres que 

na Família de Deus que sempre existiram. Mas isso não é verdade. Isso não é verdade. Não 

existem dois seres na Família de Deus que sempre existiram. Eu lhes peço que sejam 

pacientes, que esperem. Aprendam o que o Deus Todo Poderoso tem para vocês. Se isso era o 

que vocês acreditavam, não joguem a toalha no ringue agora. Esperem. Isso é emocionante. 
Isso é muito mais emocionante. Vocês entenderão e verão como isso é muito claro. E, 

novamente, não ha dois seres na Família de Deus que sempre existiram. Essa é a verdade. 

Nesta Festa também vamos falar sobre o que a Bíblia diz sobre Melquisedeque. Vocês verão 

como isso é incrível. Também vamos falar sobre ELOHIM. E vocês verão como isso também é 

incrível. 

Eu me lembro de uma circular que tínhamos na Igreja antes que eles chamavam de “The 

Journal” ( O jornal, em português). Eu a chamava de “O urinol”. Talvez eles ainda continuem 

publicando isto. Eu não sei. Eu não perdia meu tempo lendo essas coisas porque não queria 

contaminar minha mente com o que escreviam. Porque eu já sabia que eles estavam errados. 
Havia umas 6 ou 7 pessoas que escreviam artigos sobre diferentes temas. E todos eles estavam 

no caminho errado. E houve uma época quando alguns ministros começaram a falar sobre esse 

assunto na Igreja. Eu então fiquei muito animado, porque pensei: “Finalmente! Finalmente 

vamos falar sobre isso!” Mas nós não falamos sobre isso na Igreja. Satanás é um ser muito 

astuto. E como acontecia com todos os artigos que eram escritos, havia algo de verdade 
nesses artigos, mas isso era apenas para enganar o povo de Deus. Eles começavam falando 

sobre a verdade, mas depois deturpavam as coisas para enganar as pessoas. É por isso que 

devemos estar sempre atentos, sempre alertas. Precisamos buscar a Deus, para que o Seu 

poder esteja em nós, porque sem esse poder não podemos ver. É somente porque temos esse 

poder em nós que podemos ver e entender essas coisas, em espírito e em verdade. E também 
estar em guarda. 

E por causa do que está escrito sobre Melquisedeque - e já falamos sobre esses versículos - a 

conclusão a que chegamos foi que Jesus Cristo era o YAHWEH. Mas Jesus Cristo não e YAHWEH. 

Isto é como o que falamos durante os Dias dos Pães Ázimos. É incrível entender a razão pela 
qual Deus revelou o significado do que está escrito em 1 Coríntios, capítulo 10. Vamos ler isto. 

1 Coríntios 10. E como não entendíamos bem essas coisas não podíamos ver a glória do Deus 

Todo-Poderoso, não podíamos dar o devido valor ao poder do Deus Todo-Poderoso e Seu 

maravilhoso plano. Que é o que temos que fazer como povo de Deus. Não podíamos entender 
o quão emocionado Deus estava - e ainda está - com Seu filho JESUS CRISTO. Nós não 

sentíamos o impacto espiritual disto em nossas vidas, irmãos. Não podíamos sentir isso, até 
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que Deus nos deu uma maior compreensão. E para alguns de vocês que são mais novos, como 
vocês não sabem o que nos foi ensinado no passado, vocês não terão que desaprender essas 

coisas. Porque isso poderia ser um obstáculo para os que aprenderam algo diferente. Mas, 

como ministro de Deus, eu agradeço a Deus porque, embora as pessoas tenham feito várias 

perguntas sobre esse assunto ao longo dos anos, eu nunca respondi essas perguntas, porque 

não era o momento para isto. Não era o momento apropriado para que eu falar sobre isso. Vou 
explicar isso depois. 

1 Coríntios 10:1.  O espírito de Deus trabalha de uma determinada maneira em nossas vidas, 

em nossas mentes. E se nos submetemos a isso, se seguimos a Deus, então Ele nos guia. Ele é 

quem coloca as coisas na nossa mente. É assim que Ele se comunica conosco. Durante os 
últimos 2.000 anos, Deus não se manifestou aos seres humanos na terra da maneira como Ele 

se manifestou algumas vezes no Antigo Testamento. Ou da maneira que Jesus Cristo se 

manifestou após sua morte, quando ele falou com algumas pessoas e permaneceu com elas 

durante algum tempo. Depois disso Jesus se foi. E agora ele tem que ficar onde está por algum 

tempo. E isto é o que está escrito em Levítico 16 sobre os dois bodes, como lemos no Dia da 
Expiação. O sumo sacerdote entrava no Santo dos santos e ficava lá até que o povo era 

reconciliado com Deusa, até que sua família era reconciliada com Deus. E é isso que Jesus 

Cristo está fazendo agora. Até que ele venha novamente. 

Mas desde o começo da Igreja, durante todo esse tempo, ninguém mais além de João teve 
visões. Mas isso foi por causa das coisas que ele tinha que escrever. E mesmo assim, isso foi 

em espírito. Tudo o mais que Deus revelou sempre foi através do espírito de Deus trabalhando 

na mente das pessoas. Foi assim que Deus revelou essas coisas a essas pessoas. Tudo o que o 

Sr. Armstrong aprendeu foi através do espírito de Deus. E se falamos de viver pela fé, o Sr. 

Armstrong viveu isso ao máximo. Porque Deus não falava com ele pessoalmente, Deus não lhe 
dava visões ou algo parecido. Nem a ele nem a nenhum dos ministros da Igreja. Deus não deu 

isso ao Sr. Armstrong. Tudo o que Deus revelou ao Sr. Armstrong foi através do Seu espírito 

santo, que comunicava as coisas à mente do Sr. Armstrong. Quando ele lia certas coisas, ele 

sabia que isso era verdade. E o que não era verdade era óbvio para ele. Como para nós. Como 

para você a medida que avançamos com esses sermões. Tudo isso será muito claro, será muito 
fácil de ver quão bonito, quão maravilhoso, quão emocionante isso é. Se não resistimos a 

Deus. A escolha é nossa. E somente nós mesmos somos responsáveis por nossas escolhas, não é 

verdade? 

1 Coríntios 10:1 - Ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos 
debaixo da nuvem; e todos passaram pelo mar, e todos foram batizados em Moisés, na 
nuvem e no mar, e todos comeram de um mesmo alimento espiritual... 

Eles eram carnais. Eles eram seres humanos. E assim que eles chegaram ao outro lado sua 

carnalidade começou a se manifestar de muitas maneiras. O que eles não sabiam era que tudo 
que estava acontecendo com eles representava algo. Eles não entendiam como eles puderam 

sair do Egito. Eles não sabiam o que isso representava. E este é o alimento espiritual que Deus 
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nos da na Igreja, através do poder do Seu espírito santo. Nós entendemos o que tudo isso 
representa. Faraó, Egito, o fato de que eles saíssem do Egito durante os Dias dos Pães Ázimos, 

o significado do Pessach. Eles untaram com sangue os batentes das portas de suas casas e o 

anjo da morte passou adiante de suas casas. E isso representa o que o sangue de Cristo 

significa para nós. E através do sangue de Cristo que Deus perdoa nossos pecados. Deus nos 

concede a Sua misericórdia e nos dá tempo para mudar, para crescer e vencer nosso “eu”. E 
esse foi o alimento espiritual que todos eles comeram! Eles podiam comer isso, eles podiam se 

alimentar disso, mas eles não entenderam o que isso significa! Mas nós entendemos isto 

porque temos o espírito de Deus. Porque Deus tem um propósito para nossas vidas, para a 

Igreja. E Ele está cumprindo esse proposito com Seu grande poder. 

...e todos beberam a mesma bebida espiritual. Mesmo que eles não entendessem isto. 

Porque beberam da rocha espiritual... Vocês se lembram do que Cristo disse a Pedro? O que 

ele disse sobre ele mesmo? Isso é algo muito importante. “Pedro, você é uma pedra, esse é o 

seu nome.” E então Jesus lhe falou sobre essa Rocha. Petra. Jesus Cristo. Porque beberam da 
rocha espiritual que os acompanhava. E essa rocha é Cristo. E como Deus não nos tinha 
dado entendimento sobre certas coisas, a conclusão a que chegamos sobre o que está escrito 

sobre Melquisedeque e sobre ELOHIM era que... Nós sempre vemos as coisas fisicamente 

primeiro. Não podemos ver as coisas a nível espiritual se Deus não nos mostra isto. Só 

podemos ver fisicamente. E a maneira como víamos isto... E falamos sobre isto durante os 

Dias dos Pães Ázimos. Nós pensávamos que essa coluna de fogo e essa nuvem que Deus lhes 
deu - porque foi Deus quem lhes deu isto - era Jesus. Mas não era. Não, não, não. Isso não é 

verdade. 

A rocha que os seguia era a mesma rocha que os acompanharia ao longo do tempo. Isso ia 

cumprir o que eles estavam experimentando, o que estava sendo representado em suas vidas, 
desde o Pessach até sua partida do Egito, e a travessia do Mar Vermelho. Tudo isso era algo 

físico, sim, mas representava algo muito mais importante. O plano que Deus tem para Sua 

família, para Seus filhos, através de Jesus Cristo, que veio ao mundo muito depois disto. E 

essa Rocha que os seguia representava isso, representava Jesus Cristo. Isto é o que está sendo 

dito aqui. Mas então nós não sabíamos disso, porque Deus ainda não tinha revelado isso a nós. 
Víamos isso como algo físico, pensávamos sobre essa coluna de fogo e essa nuvem, mas não 

pensávamos que eles seguiam essa coluna e essa nuvem, como foi dito naquele sermão. Mas 

eles seguiam isso. A coluna de fogo e a nuvem iam diante deles o tempo todo, para guiá-los. 

Exceto quando a coluna de fogo e a nuvem foram interpostas entre o acampamento dos 

israelitas e o acampamento dos egípcios. Mas, à parte disto, a coluna de fogo e a nuvem 
sempre iam diante dos filhos de Israel, guiando-os. Sempre, sempre, sempre, guiando-os para 

fora do Egito. 

Mas como Deus ainda não tinha revelado o que este versículo significa, a conclusão a que 

chegamos foi como o que falamos. Nós sempre vemos as coisas a nível físico primeiro, irmãos. 
E não podemos fazer nada ao respeito. Deus é quem decide o que Ele nos revela e quando Ele 

nos revela. E Deus não nos julga pelas coisas que Ele não nos revela. É por isso que, durante 
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muito tempo a Igreja celebrou o Dia de Pentecostes em um segunda-feira, com grande alegria 
e com a bênção de Deus. E Deus nos honrou e nos deu Sua glória, porque foi o Seu poder em 

nossas vidas, em nossas mentes que nos inspirou, que nos levou a fazer isso. E nós 

aprendemos, nós nos aproximamos mais de Deus nesse processo. E quando Deus revelou a 

verdade sobre isso, nós fizemos as mudanças necessárias e nos arrependemos, porque não 

sabíamos isto antes. E quando você não sabe uma coisa, você simplesmente não sabe. E o que 
conta é como você responde a Deus a partir do momento que aprende a verdade. Quando Deus 

nos revela essas coisas, nos arrependemos? Não devemos sentir-nos culpados pelo que 

aconteceu no passado, porque não somos culpados. Você não pode ser responsável por algo 

que você não fez porque não sabia. Você não sabia sobre o Sabbath e Dias Sagrados antes que 

Deus chamasse você. Mas assim que você aprendeu a verdade sobre esses dias, Deus o pôs à 
prova para ver o que você ia fazer? Você vai abandonar tudo e colocar Deus em primeiro lugar 

em sua vida, antes que sua mãe, seu pai, seu trabalho? Você vai fazer isto porque você ama a 

Deus e quer obedecer a Deus? Porque isso é o que conta, irmãos. E é por isso que o que nos é 

dito aqui é algo único. Porque depende de Deus nos revelar isto ou não. 

E no sermão de hoje é importante que comecemos a entender uma verdade muito 

fundamental. Precisamos entender que Deus não revelou ao Sr. Armstrong toda a verdade 

sobre o relacionamento entre o Pai e o Filho. Deus não revelou a ele tudo sobre esse assunto 

do que estamos falando aqui nessa Festa. Mas isso não diminui em nada nosso entendimento 

de que Deus, o Pai, é eterno e está no céu. E que temos acesso a Ele através de Seu Filho, 
Jesus Cristo. Isso faz parte de nossas vidas. Nós vivemos por isso. E que Jesus Cristo é nosso 

sacrifício do Pessach, nosso Sumo Sacerdote, nosso salvador e nosso Rei que em breve virá. 

Isso não afetou nossa compreensão sobre essas coisas. E o que acontece agora é que podemos 

apreciar mais, podemos entender melhor certas coisas sobre Jesus Cristo, de uma maneira 

muito mais profunda que antes. Podemos continuar edificando muito mais sobre isto que 
antes. Nossa sincera admiração por Deus será muito maior. Espero que possamos entender 

melhor que, porque não tínhamos a compreensão dessas coisas, não podíamos glorificar a Deus 

como devemos fazer. Nós não podemos apreciar tudo o que Deus fez como devemos apreciar. E 

se pensamos que foi outra pessoa que fez tudo isso, estamos errados. Mas quando entendemos 

tudo, isso é bom. Porque então tudo que Deus fez, tudo o que Jesus Cristo fez, ganha um 
significado muito mais profundo para nós, apreciamos tudo isto muito mais. Podemos sentir 

uma maior e mais sincera gratidão por tudo o que Jesus Cristo sofreu como nosso sacrifício do 

Pessach. Porque o que ele fez é muito mais importante do que podemos entender. Ele era um 

ser humano. E foi como ser humano que ele sofreu tudo o que ele sofreu. Mas ele tinha Deus 

em seu ser, de uma maneira que nenhum outro ser humano jamais teve e nunca terá. Vou 
explicar isso mais detalhadamente durante essa Festa. 

E, novamente, precisamos entender o que a Igreja ensinava antes. E quero deixar isso bem 

claro, porque os que são mais novos não sabem disso. Eu nunca ensinei sobre isso antes. E foi 

somente depois da última Festa das Trombetas que eu mencionei isto em um dos sermões. E 
então ficou claro para vocês aonde estávamos indo. E eu me lembro que estávamos 

conversando com nossa filha, com Audra, depois do e lhe perguntamos se ela sabia o que isso 
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significava. E depois que lhe explicamos algumas coisas, ela nos disse que algo escapava a sua 
atenção, porque ninguém nunca lhe havia ensinado sobre isso antes. E ela então me disse: 

“Papai, você sempre foi meu ministro.”  E eu nunca tinha ensinado sobre isso antes porque 

não era o momento para ensinar que no Antigo Testamento não existiam duas pessoas na 

divindade, que Jesus Cristo não é YAHWEH. Mesmo que Deus já tinha me revelado isto em 

1975. Mas se tivesse falado sobre isso a outros, eu teria cometido um grande erro. Minha 
esposa e eu conversamos sobre isso. Algumas pessoas nos fizeram perguntas sobre isso e eu 

lhes disse algumas coisas, mas eu nunca, nunca, nunca tinha ensinado isso na Igreja, porque 

Deus ainda não tinha me dito – a traves do Seu espirito santo – que tinha chegado o momento 

de ensinar isto. Mas quando estávamos na Nova Zelândia, Deus deixou bem claro: “Agora é a 

hora de começar a ensinar isso”. E essas coisas são irrefutáveis, são muito claras na Bíblia. 

O Sr. Armstrong escreveu um artigo sobre isso. O título desse artigo é: É Jesus Deus? Eu 

gostaria de ler a conclusão a que o Sr. Armstrong chegou sobre esse assunto. 

Sim, Jesus também é “Jeová”. Embora essa palavra seja o produto de um erro de 
tradução. O nome original em hebraico contém as consoantes “YHVH”. Porque em 

hebraico se suprimem as vogais na hora de escrever, que são usadas somente quando se 

pronunciam as palavras. Portanto, a pronúncia exata dessa palavra é desconhecida. 

Embora se supõe que seja “Yahveh” ou “YAHWEH”. O significado dessa palavra é O 

ETERNO, O IMORTAL, AQUELE QUE EXISTE POR SI MESMO. A maioria das pessoas 
acreditam que a palavra Javé, ou, como aparece mais comumente e em algumas 

versões do Antigo Testamento, “Jeová”, “O SENHOR”, é Deus, o PAI de Jesus Cristo. 

Mas isto é um grande erro. 

E não. Esse não é o caso. Mas o Sr. Armstrong não sabia disso, porque Deus não havia revelado 
isso a ele. Ele não sabia que o Dia de Pentecostes sempre deve celebrado em um domingo. Até 

que Deus revelou isto a ele. E todos nós somos julgados de acordo com o que Deus nos revela. 

E a quando Deus revelou a ele que a doutrina da trindade é uma mentira, quando Deus revelou 

a ele que Seu propósito para os seres humanos é que eles sejam parte da Sua família, da 

Família de Deus, do Reino de Deus, o Sr. Armstrong chegou a conclusão -  uma conclusão 
errada - de que Jesus Cristo era o Deus do Antigo Testamento. Que Jesus Cristo era YAHWEH. 

E agora começaremos a entender mais claramente uma verdade que Deus revelou em 1975, 

mas que não deveria ser dada à Igreja até agora. Eu fico admirado com o momento em que 

tudo isso está acontecendo. Eu fico admirado com a forma como Deus trabalha. Quando Deus 
tem um propósito, Ele vai nos moldando, vai nos dando forma de tal maneira, que podemos 

entender coisas que não podemos saber ou entender até que chegamos a esse ponto. 

Você deve deixar os versículos que vamos ler agora fiquem gravados na sua mente e no seu ser 

como algo fundamental em tudo isso. E há muitos outros versículos que falam sobre isso, 
irmãos. Versículos que são realmente incríveis. Porque eles nos mostram claramente a verdade 
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sobre este assunto, sobre o Deus do Antigo Testamento e, mais especificamente, sobre Aquele 
que se revelou como YAHWEH. 

Vamos a Atos 2. Já lemos essa passagem muitas vezes no ano passado, mas não fomos capazes 

de entender completamente o que está sendo dito aqui. Porque ainda não era o momento 

para isso. Mas agora chegou o momento de entender isso, chegou o momento juntar todas as 
peças. Deus foi nos preparando, pouco a pouco, para que pudéssemos entender algo dessa 

magnitude. E agora Ele nos está ajudando a reunir todas as peças, de uma maneira muito 

bela. 

Atos 2:22. E talvez seja bom você marcar algumas coisas aqui, para que isso fique claro para 
você. Vamos ler sobre quando Pedro, em um discurso inspirado pelo espírito de Deus, fala 

sobre coisas que estão escritas nos Salmos. Pedro então falou ao povo judeu sobre coisas que 

estão escritas no Antigo Testamento, coisas que eles nunca entenderam, sobre Davi e sobre 

Deus. E isso foi escrito no Novo Testamento para que nós pudéssemos entender sobre quem 

isto foi escrito. 

Atos 2:22 - Homens de Israel, ouçam estas palavras, Jesus... E eu sublinhei certas palavras e 

expressões em minhas anotações. E quando fala de Deus eu coloquei em letras maiúsculas, 

quando fala de Jesus eu coloquei um sublinhado duplo e quando, fala de Davi um sublinhado 

simples. E você pode fazer o mesmo, se quiser. Mas o importante é que vocês saibam a quem 
se refere. ... ouçam estas palavras, Jesus de Nazaré, um homem... Aqui ele está falando de 

Jesus. E por isso eu coloquei um sublinhado duplo. ... aprovado por Deus... Em letras 

maiúsculas. Nós entendemos isto. Sabemos que Jesus foi aprovado por Deus. E eles também 

sabiam o que isso significava. Mas nós, na Igreja, não entendíamos isto. Se o que Davi 

escreveu não era sobre ele mesmo, a quem ele se referia então? ...aprovado por DEUS entre 
vocês com poderosos feitos, maravilhas e sinais que DEUS fez através dele, através de 

Jesus Cristo, no meio de vocês, como vocês mesmos sabem. Deus, por Sua própria vontade 
e sabedoria, já havia determinado que Jesus seria entregue nas mãos de vocês. E vocês 
mesmos o mataram por mãos de homens maus, que o pregaram em um madeiro. Mas Deus 
ressuscitou Jesus... Ele não ressuscitou sozinho. DEUS PODEROSO, EL SHADDAI, YAHWEH, o 
ressuscitou dos mortos. Ele esteve morto durante 3 dias e 3 noites. Ele não tinha vida eterna. 

Ele não era eterno. Ele não foi ao inferno para pregar aos demônios, como os protestantes 

ensinam. Eles leem certas coisas no livro de Pedro e dizem que Jesus foi pregar aos demônios 

no inferno, no tártaro ou no lugar que seja. Ele esteve morto, morto, morto, morto, morto! 

Durante 3 dias e 3 noites! E esse foi o motivo para a pergunta que uma pessoa me fez na Nova 
Zelândia.  

“Pode Deus morrer? Pode o espírito morrer?” Deus não pode morrer. Deus não pode morrer! 

Mas Jesus Cristo morreu. Podemos aprender muito disto, irmãos. Mas Deus ressuscitou a 
Jesus... E toda glória e honra devem ser dadas ao Deus Todo Poderoso, o Grande Deus do 
universo. Mas se não sabemos disso, se não cremos nisso, então perderemos uma parte 

importante da história. Mas Deus ressuscitou a Jesus, livrando-o do poder da morte, porque 
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não era possível que a morte o dominasse. E Pedro cita aqui o que Davi escreveu no Salmo 
16. Davi, inspirado pelo espírito de Deus, escreveu isto. E como Davi quem escreveu isso, os 

judeus interpretam isso erroneamente e pensam que isso se refere ao próprio Davi. Mas aqui 

Pedro deixa muito claro que isso não se refere ao rei Davi, mas que se refere a Jesus Cristo, 

ao Messias e a Deus Todo-Poderoso. 

Atos 2:25 - Porque Davi ... E eu sublinhei isto com uma linha simples para não ficar confuso. 

Porque Davi diz sobre ele: Sobre Jesus Cristo... Deus inspirou a Davi a escrever muitas 

profecias que estão na Bíblia sobre Cristo, sobre o Senhor dos Senhores, o Rei dos Reis. Sobre 

aquele que foi ungido para ser Senhor e Cristo. O Messias, que viria da descendência de Davi. 

Eu... E quem é esse “eu” aqui? Não é Davi. Eu destaquei isto com uma linha dupla. Aqui algo 
está sendo dito, por inspiração de Deus. Isto é algo que Jesus Cristo diz sobre ele e Deus. Eu, 
Jesus Cristo, vi a YAHWEH sempre diante de mim, de Jesus Cristo, porque ELE, YAHWEH, 

está a minha direita, para que eu não seja abalado. Por isso meu coração se alegrou e 
minha língua exultou; e ainda a minha carne há de repousar em esperança. Pois não 
deixarás, YAHWEH, a minha alma no Hades... No Sheol. No Antigo Testamento eles usam uma 
palavra para isso e no Novo Testamento eles usam outra palavra. E isso vem dos Salmos. Isso é 

algo que Jesus Cristo disse. Quando Jesus leu esses versículos ele sabia disso. Ele sabia tudo o 

que tinha sido escrito sobre ele. Isso estava na sua mente e no seu ser, porque DEUS estava 

nele. Ele era o filho de DEUS. 

E a medida que avançamos isso vai se tornar cada vez mais emocionante para vocês, irmãos. 

Vocês entenderão melhor como Deus trabalhou na vida de Jesus Cristo. Como Deus viveu em 

Jesus Cristo, quem era Jesus Cristo e tudo o que ele fez. Quando Jesus era um menino de 

apenas 12 anos, os escribas ficaram surpresos com as coisas que ele disse e lhe perguntaram 

certas coisas. Porque o pai dele era YAHWEH. E o Verbo, que é YAHWEH, que é Deus, estava 
em Jesus Cristo. Deus estava em Jesus Cristo. E Jesus crescia e aprendia mais e mais, porque 

o poder e a mente de Deus estavam nele. Um corpo humano não pode encerrar tanto 

conhecimento, irmãos. De verdade. Um corpo humano não pode conter a Deus Todo-Poderoso. 

Pois não deixarás, DEUS, minha alma no Hades, nem permitirá que o Teu santo, Jesus 
Cristo, veja a corrupção. Essas profecias falam sobre o que aconteceria com o corpo de jesus 

quando ele morresse. Fizeste-me, YAHWEH fez isto, conhecidos os caminhos da vida e me 
encherás de alegria com a Tua presença. Que impressionante! Porque aqui Pedro deixa bem 

claro que isto não está falando sobre Davi, mas sobre o Messias e seu relacionamento com seu 

Pai. 

Versículo 29 - Irmãos, permitam que vos diga isto com toda a clareza — o nosso 
antepassado Davi não se referia a si mesmo, pois ele morreu e foi sepultado, e o seu 
túmulo ainda está entre nós até hoje! Pedro lhes está dizendo que o que Davi escreveu não 

era sobre ele mesmo. Sendo, portanto, um profeta, inspirado por Deus, e sabendo que 
YAHWEH... DEUS. Isso se refere a DEUS. ...tinha prometido a ele com um juramento... A 

quem Deus jurou isso? A Davi. DEUS fez um juramento a Davi sobre o Messias, que viria da 
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descendência de Davi. E não era Salomão. Nós falamos sobre isso recentemente, quando 
falamos sobre o tabernáculo e sobre o que Deus está construindo. Isso se refere a Jesus Cristo, 

ao Messias, que, como ser humano, viria da descendência de Davi. ...que do fruto de seus 
lombos, da descendência de Davi, segundo a carne, ELE, YAHWEH, Deus todo-poderoso, 

levantaria o Cristo, o Messias, que se assentaria em seu trono... No trono de Davi. Essa foi a 

promessa que DEUS fez a Davi. Que da sua descendência viria o Messias, que se sentaria em 
seu trono. Essa é a história. Davi sabia o que Deus ia fazer e por isso falou a respeito da 
ressurreição do Messias. Davi disse que Deus não deixaria sua alma na sepultura, nem que 
sua carne visse a corrupção. Não há argumento que seja válido. YAHWEH não é Jesus Cristo. 

Ele não era YAHWEH. O YAHWEH do Antigo Testamento que disse essas coisas. Porque se você 

olhar nos Salmos você verá que em todo o livro dos Salmos a palavra usada para se referir a 
Deus é EL. E que o Deus de quem se fala aqui é YAHWEH. Aqui Jesus Cristo está falando com 

Deus:  Não deixarás que minha alma veja corrupção. Não me deixaras no Seol”. Como 

podemos ler no Antigo Testamento. Isso é algo profético, é uma conversação entre Jesus Cristo 

e Deus. Isso não se refere a Davi, como podemos ver claramente aqui, mas se refere ao 

Messias, a Cristo e a seu Pai. E podemos ver muito claramente que nos Salmos as mesmas 
palavras que Pedro usa aqui se referem a YAHWEH. O Deus mencionado aqui é YAHWEH. 

Continuando no versículo 32 - A este Jesus, Deus o ressuscitou, e disto todos somos 
testemunhas. Exaltado pelo poder de Deus, e tendo recebido do Pai... E podemos ver pelo 

contexto aqui, irmãos, que Deus, o Pai, Deus Pai, é YAHWEH. Você pode ler sobre isso nos 
Salmos. 

...e tendo recebido do Pai a promessa do espirito santo... E você pode ler no livro do 

profeta Joel sobre a promessa do espírito santo, que será derramado sobre toda a carne. E 

como já lemos aqui nesta Festa, foi YAHWEH, Deus Todo Poderoso, o Pai, quem disse isto. ... e 
tendo recebido do PAI a promessa do espírito santo, Jesus derramou sobre nós esse 
espírito, conforme vocês estão vendo e ouvindo agora. Porque Davi não subiu aos céus, 
mas ele diz sobre ele mesmo... No Antigo Testamento: O SENHOR, Deus. No Antigo 

Testamento a palavra usada aqui é YAHWEH. O SENHOR, Deus, disse ao meu Senhor, o Senhor 

de Davi. A aquele que ia sair da descendência de Davi para ser o Senhor dos senhores e o Rei 
dos Reis. E Deus deu essas profecias a Davi. E Davi diz: O SENHOR, YAHWEH, como está escrito 

no Antigo Testamento, disse ao meu Senhor, ao Senhor de Davi: Assenta-te, Jesus Cristo, à 
Minha direita, à direita de YAHWEH, até que EU ponha os teus inimigos, os inimigos de 

Cristo, por escabelo de teus pés. E a Bíblia fala sobre isto em muitas passagens. Portanto, 
declaro a todos em Israel que Deus fez deste Jesus, que vocês pregaram em um madeiro, 
Senhor e Cristo!” 

E é tão poderoso, é tão emocionante entender o que Deus fez. Deus Todo Poderoso, El 

Shaddai, YAHWEH já tinha tudo planejado. É por isso que quando lemos que existe somente 

um Deus, isso tem muito significado para nós. Não deve ser difícil para nós entender o que isso 
significa. Esta é uma verdade fundamental. Existe somente um Deus que é eterno e que 

sempre existiu. E isso é algo que não podemos entender completamente. Mas Deus, existe 
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somente um. E este é um exemplo de algo que não podemos saber até que Deus nos revele. E 
como é que não podemos ver algo tão simples? Simplesmente não podemos ver isto. E eu 

espero que vocês entendam a grandeza do que é dito aqui. Deus inspirou Pedro a falar aos 

judeus e explicar-lhes que Davi estava morto e sepultado. Que isso não se refere a Davi, mas a 

Jesus Cristo, porque o túmulo de Davi ainda estava lá, até aqueles dias. David aqui, inspirado 

por Deus, escreveu sobre outra pessoa. Sobre o Messias, sobre o seu Senhor. Davi o chamou de 
“meu senhor”. Davi estava falando sobre o Messias que viria, sobre o rei que viria da sua 

descendência e que se assentaria no seu trono. Mas nós não podíamos ver isso. Embora no 

Antigo Testamento é muito claro que sempre que Deus é mencionado, a palavra hebraica 

usada é YAHWEH, que é traduzida como SENHOR. Mas nós não podíamos ver isto antes, mesmo 

que isso seja tão claro, porque ainda não era o momento para isso. Porque não podemos ver as 
coisas, não podemos entender as coisas, até que Deus as revele a nós. 

Mas à medida que crescemos nisto, irmãos, vamos entender melhor como o espírito de Deus 

trabalha em nós. E ficaremos mais deslumbrados, nossa reverência a Jesus Cristo e a Deus será 

muito maior, devido ao que Deus fez em Jesus Cristo e por meio de Jesus Cristo. Teremos mais 
reverência a Deus. Nos aproximaremos mais de Deus. Você pode ter mais audácia de espírito 

porque Deus está fortalecendo você espiritualmente; se você se submeter a esse processo. E 

tudo isso servirá para preparar você melhor para poder passar por tudo o que temos pela 

frente com muito força e humildade de espírito. Porque então você terá mais conhecimento 

sobre seu Deus e seu salvador Jesus Cristo, e isto fortalecerá os laços de seu relacionamento 
com eles. E você vai ter muita coragem para passar pelo que vamos passar. Mesmo que alguns 

de vocês tenham que morrer. E eu sei, eu sempre acreditei que eu vou morrer antes de que 

tudo isso termine. Eu sei que isso é o que vai acontecer. Da mesma forma que eu sei a verdade 

sobre o Sabbath, sobres os Dias Sagrados e sobre o plano de Deus. Essa é a realidade. E não é 

nada agradável ter que passar por uma cirurgia a do coração, mas assim é a vida. Passamos 
pelo que temos que passar. E toda a glória e honra devem ser dadas a Deus Todo-Poderoso. E 

graças a Deus, podemos compartilhar no que Ele está fazendo. Seja qual for o propósito de 

Deus, isso é algo incrível.  

E tudo isso serve para lhe fortalecer, para lhe dar mais confiança para que você possa fazer o 
que deve fazer com muita coragem, para que você possa permanecer firme. Deus vai lhe dar 

isso. E isso faz parte do processo através do qual podemos crescer mais espiritualmente. Isso 

nos ajuda a apreciar mais, a ser mais grato a Deus Pai e a Seu filho Jesus Cristo. E espero que 

o próximo Pessach seja muito mais significativo para você. Espero que quando você tome os 

símbolos do Pessach, tudo isso seja muito mais emocionante para você. Eu também espero que 
você esteja muito mais animado com o Dia de Pentecostes. Você se sentirá mais emocionado a 

medida que avançamos, se você se submete a Deus Todo-Poderoso e se aproxima mais a Ele. 

Se você se compromete mais a viver de acordo com o Seu caminho de vida, em espírito e em 

verdade. Lutando contra o lixo que ha neste mundo, contra os poderes que ha neste mundo e 

se submetendo mais ao seu Deus. Porque Deus está preparando grandes coisas para nós, 
irmãos. Coisas que não podemos sequer começar a imaginar. Ainda que cremos nelas. 
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E como esta passagem aqui em Atos, há muitas outras passagens no Novo Testamento que são 
citações do Antigo Testamento. Eu fiquei surpreso com isso. Porque antes que Deus começasse 

a me mostrar isso, eu sempre acreditei que Jesus Cristo era YAHWEH. E eu nunca tinha falado 

sobre isso com ninguém. Eu não podia falar sobre isso porque eu sabia que não seria correto, 

que seria errado. Eu sabia que perderia o alvo se tivesse começado a falar sobre isto com 

outras pessoas. Deus teria tirado o Seu espírito de mim. Eu sei disso. E é uma coisa 
maravilhosa entender como Deus trabalha com cada um de nós, irmãos. E agora eu vejo certas 

coisas que estão escritas na Bíblia e fico impressionado com a forma como Deus nos revela 

tudo isso. Eu já tinha todos os sermões da Festa preparados, várias semanas antes, alguns 

deles alguns meses antes. Exceto um. Deus me inspirou com esses sermões em um 

determinado momento. Eu tinha pensado em estudar muito, investigar em muitas fontes, mas, 
de repente, tudo estava lá, Deus simplesmente me mostrou isso. E agora, revendo isso, 

podemos colocar as peças em seu lugar, porque Deus tem nos mostrado mais e mais, 

especialmente no último mês. E é emocionante, é inspirador compartilhar isso com Deus, 

quando Ele derrama mais de Seu espírito sobre nós, irmãos. 

Então, novamente, há muitas outras passagens na Bíblia que falam sobre isso. Estamos apenas 

arranhando a superfície de tudo isso. Mas se você pode crer, se você pode ver o que Deus nos 

diz aqui, isso será um começo para você. Como foi para mim. Porque se você não pode 

reconhecer o que Pedro escreveu aqui, inspirado pelo espírito santo de Deus, o que Pedro 

disse sobre Davi, que foi um profeta inspirado por Deus e que escreveu certas coisas sobre 
Deus Pai e Jesus Cristo, então você não pode continuar com isso. Porque então você não 

poderá aceitar o que Deus tem para você. Isso aqui em Atos é o seu ponto de partida. Se você 

rejeitar isto, você estará rejeitando a Deus. Você estará rejeitando a verdade de Deus. O que 

Deus diz aqui é irrefutável, não admite argumentos. Você acha que alguém pode dizer que não 

concorda com isso ou que isso não é verdade? Porque então a Palavra de Deus não é verdade e 
você não tem nada no que confiar. Tudo isso é verdade. Isso não pode ser mais verdadeiro. 

Algo que está escrito no Novo Testamento, que explica muito claramente o que está escrito no 

Antigo Testamento. E isso é muito poderoso, irmãos, o modo como Deus revela as coisas para 

nós, explicando tudo isto com tanta clareza. E talvez agora surjam questões sobre 

Melquisedeque, sobre ELOHIM e sobre outras coisas em sua mente. Mas se você esperar, com o 
tempo tudo isso ficará bem claro para você. 

Vamos continuar edificando sobre alguns versículos básicos, com nossos olhos cada vez mais 

iluminados espiritualmente. Antes de continuar, vamos parar e considerar a diferença, a 

distinção que sempre fizemos entre o Pai e o filho. Embora o entendimento sobre o 
relacionamento entre eles tenha sido um pouco confuso, e isso nos impediu de progredir no 

nosso crescimento espiritual e alcançar um entendimento mais profundo sobre Deus. Mas 

agora Deus nos está dando isso. Ele nos permite ver isso. E não estou falando de algo físico, 

mas de algo espiritual. Quando Deus nos mostra mais sobre Ele e sobre Seu filho, podemos ter 

mais reverência, podemos sentir uma apreciação mais profunda de Deus. E isso nos inspira e 
nos leva ao crescimento espiritual. Isso torna a palavra de Deus viva para nós, mais inspiradora 

e mais emocionante. De verdade. 
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Vamos ler alguns versículos em 1 Pedro. Vejamos um exemplo que nos é dado a partir do 

versículo 10. 1 Pedro 1:10 - Salvação sobre a qual indagaram diligentemente os profetas 
que profetizaram da graça que foi dada a vocês... Há coisas que foram escritas no Antigo 

Testamento sobre as quais as pessoas queriam saber. Eles se perguntavam: “O que isso 

significa?” Como Daniel, que perguntou sobre certas coisas que ele escreveu. “O que significa 
isto? Quando será isso?” Ele estava emocionado e queria saber mais sobre essas coisas. Mas 

Deus então disse a ele: “Não Daniel. Feche o livro, porque essas coisas não são para vocês, 

elas não são para a sua época”. Isso era para outras pessoas, para outra época. E quando 

chegou a hora, Deus revelou isto. “Eles vão ver e eles vão saber. Mas isso não é para você”. 

Nem para qualquer outra pessoa daquela época. Isso era para a nossa época, para nosso 
tempo, porque estamos nos aproximando ao momento quando isso será cumprido. Incrível 

E isso é o mesmo para muitas coisas que estão escritas na Bíblia. E eu espero que você esteja 

emocionado com o fato de que muito do que está escrito na Bíblia, muitas das profecias sobre 

o tempo do fim, falam sobre nós. Sobre a época em que vivemos agora, sobre essas coisas que 
estão sendo reveladas em nosso tempo. Que incrível é entender isso! Entender tantas coisas 

que Deus revela na Bíblia sobre Seu plano, que estamos vivendo o ponto mais alto de tudo 

isso, a fase mais importante de tudo isso.  

Estamos vivendo na época mais importante desses 6.000 anos de história da humanidade. E é 
incrível entender que o enfoque principal de todas essas coisas é a nossa época, a época que 

vivemos, quando Jesus Cristo vai voltar. E é isso que representa a Festa dos Tabernáculos, que 

estamos celebrando aqui. O Milênio virá à essa terra. E isso é inspirador, é emocionante. E nós 

poderemos ver isto, viver isto! Alguns de nós vão morrer. Mas outros continuarão vivendo em 

um novo mundo. Que incrível é poder saber disso, crer nisso! Poder saber isso com total 
certeza, como você sabe que o sol nasce e se põe todos os dias. Ainda mais porque o que você 

tem vem do espírito de Deus na sua mente. 

Salvação sobre a qual indagaram diligentemente os profetas que profetizaram da graça que 
foi dada a vocês. E procuraram saber em que tempo e como essa salvação ia acontecer a 
que se referia o espírito de Cristo, que estava neles... 

E eles não foram os primeiros a se perguntar quando e como essas coisas se cumpririam. Bem, 

digamos que eles foram os primeiros. Alguma vez você já se perguntou como essas coisas se 

cumprirão, como tudo isso acontecerá? Você já pensou em todos esses números? 1.260, 1.290 
e 1.335. Mas você não pode saber isso até que chegue o momento. Então Deus o revela. Eu 

tenho uma pequena pasta que eu guardo na minha gaveta, onde eu tenho tudo isso anotado. E 

sempre que eu olho para minhas anotações eu me pergunto como tudo isso se encaixa. E isso é 

muito simples. Mas eu sempre sinto certa emoção quando faço isso, porque não podemos 

saber as coisas até que Deus as revele a nós. Mas eu continuo fazendo isso, porque acho que 
um desses dias o momento chegará. Não sei! Há tantas coisas que ainda não sabemos. E há 

algumas coisas que devem se encaixar em alguns padrões, em alguns períodos de tempo. Mas 
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não sabemos o que acontecerá antes disso. Quando olhamos para trás, podemos ver como as 
coisas se encaixam, mas não podemos ver o que acontecerá no futuro, não sabemos isso até 

que Deus nos revele. Incrível! 

E novamente aqui: E procuraram saber em que tempo e como essa salvação ia acontecer a 
que se referia o espírito de Cristo, que estava neles... Era o espírito de Deus neles, irmãos. 
E eles queriam saber coisas sobre Cristo. 

E se não tivermos cuidadosos, podemos ler certas coisas e interpretá-las de uma maneira que 

não é a intenção do que se diz. Isto aqui se refere ao espírito de Deus, porque é se refere a 

Cristo. A compreensão das pessoas que traduziram a Bíblia do grego ou do hebraico sobre 
certas coisas era muito limitada. Isso me faz pensar em quando estávamos traduzindo o livro 

para o holandês. Não entendo holandês e por isso não posso saber o que está escrito, mas eu 

sei que é o mesmo que está escrito em inglês. Eu confio que isso é assim. Os irmãos da 

Holanda e da Bélgica trabalharam muito nessa tradução. Incrível. E algo que nós aprendemos 

com isso é que não se pode traduzir palavra por palavra. Você tem que entender o 
pensamento, o espírito do que está sendo dito. Você tem que traduzir com base na intenção 

do que está sendo dito. E o que acontece com muitas coisas que estão escritas na Bíblia, que 

foram traduzidas do grego, do hebraico ou do aramaico, é que os que traduziram essas coisas 

têm uma compreensão muito limitada, porque eles não entendem o plano de Deus. Mas nós 

entendemos o plano de Deus. 

E quanto mais estudamos, mais aprendemos. E vemos que algumas coisas foram mal 

traduzidas porque temos o espírito de Deus e conhecemos a verdade. Incrível. Como os 

versículos de 1 João, que falam sobre Jesus Cristo. Eu vou ler esses versículos para vocês. 

Vocês não precisam abrir suas Bíblias nessa passagem. Eu só quero lhes mostrar um exemplo 
disso. Eu me lembro que eu estava em Lubbock quando essas coisas começaram a acontecer. 

Em 1982 -1983. Em 1 João 4:2 João diz que temos que pôr a prova os espíritos. Ele diz: Todo 
espírito que confessa que Jesus Cristo vem em carne é de Deus. E a maioria das pessoas, 

mesmo na Igreja, irmãos, pensa que João está falando aqui sobre a volta de Jesus Cristo, 

sobre a segunda vinda de Jesus Cristo. Mas não é sobre que ele está falando. Não temos que 
provar se Cristo veio em carne ou não. Isso nunca foi um problema. Nem mesmo para os 

protestantes. Mas então, o que significa isso? Isso significa que Jesus Cristo vem em nós, em 

nossas vidas. E nós sabemos isso através do espírito de Deus. Jesus Cristo vive em nós. 

Mas nós não sabíamos disso antes. E um dia, quando eu estava na Pensilvânia, eu recebi um 
livro escrito por Zediadees sobre a gramática grega. E então ficou muito claro - tanto em 

grego quanto em inglês – que o desta oração aqui está no gerúndio. Jesus “está vindo na 

carne”. As vezes quando Deus nos revela certas coisas, Ele não nos revela tudo. E que mais 

podemos fazer além de esperar até que Deus nos revele mais? Isso é algo de natureza 

espiritual que nem sempre pode ser explicado. Isto está simplesmente na sua mente. Deus lhe 
revela isso. Nós ouvimos certas coisas e simplesmente sabemos que é a verdade. E é incrível 

como o espírito de Deus trabalha com os seres humanos. De fato, a maioria das pessoas que 
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Deus chama a Igreja não são chamadas porque estão pesquisando certas coisas ou porque leem 
obre isto na Bíblia ou em uma revista. Não. Elas são chamadas através do que ouvem. E elas 

estão convencidas do que ouvem e querem se encontrar com outros no Sabbath para ouvir o 

que o ministro de Deus tem a dizer. Porque elas são atraídas pelo espírito de Deus. E é assim 

que elas aprendem a cada Sabbath, a cada Dia Sagrado, porque Deus simplesmente coloca a 

compreensão na mente das pessoas. E isso é algo incrível.  

E novamente: E procuraram saber em que tempo e como essa salvação ia acontecer a que 
se referia o espírito de Cristo, que estava neles, testificando anteriormente os sofrimentos 
que a Cristo haviam de vir... E que foi testificado? Nós lemos sobre isso. Nos Salmos, no 

Antigo Testamento, está escrito sobre alguém que ia sofrer. Há profecias do Antigo 
testamente, que são citadas no Novo Testamento, sobre o que aconteceria com Cristo. Como o 

que está escrito sobre a rocha, que lemos em 1 Coríntios. A rocha que os seguia representava 

a Cristo. Eles beberam água dessa rocha. E isso representava algo a nível espiritual. Mas eles 

não entendiam. E isso é assim. Até que chega o momento quando Deus revela as coisas. 

testificando anteriormente os sofrimentos que a Cristo haviam de vir e a glória que se lhes 
havia de seguir. Há coisas que foram escritas sobre Cristo, inspiradas por Deus, que seriam 

cumpridas ao longo do tempo. Coisas sobre Jesus Cristo, Seu filho. 

Quando os profetas falaram a respeito das verdades que vocês têm ouvido agora, Deus 
revelou a eles que o trabalho que faziam não era para o benefício deles, mas para o bem 
de vocês. Os mensageiros do evangelho, que falaram pelo poder do espírito santo, enviado 
do céu, anunciaram a vocês essas verdades. Coisas que até os anjos gostariam de 
entender. Há coisas que os anjos não entendem, que os anjos não sabem, mas que desejam 

saber. Quais anjos? Todos eles. Tanto os que caíram como os que permaneceram fiéis a Deus e 
que servem a Deus dia após dia, que estão entusiasmados com o que Deus está fazendo.  

E os anjos que caíram também querem saber essas coisas, porque, com suas mentes 

pervertidas e deturpadas, eles pensam que podem mudar isso ou interferir nisso, eles pensam 

que podem fazer certas coisas. E Deus lhes permite fazer certas coisas. E é impressionante 
entender o poder do Deus Todo-Poderoso. Como as guerras. Deus poderia acabar com qualquer 

guerra a qualquer momento. Ele pode fazer o que Ele quiser, mas Ele deixa o ser humano 

seguir seu caminho e fazer o que quer. E Deus faz o mesmo com os anjos. Eu fico 

impressionado com o que está escrito no livro de Daniel sobre o Arcanjo Gabriel. Gabriel disse 

a Daniel que ele queria ter ido falar com ele antes, mas ele não pôde ir porque estava 
engajado em uma batalha, em uma guerra espiritual. Deus poderia ter acabado com essa 

guerra, pois Ele pode acabar com qualquer guerra física, mas Ele escolhe não fazer isto. Há 

coisas que os anjos estão aprendendo agora.  E há sobre Deus coisas que nós aprenderemos ao 

longo do tempo por causa disso. Isto é algo incrível, irmãos. Deus é Todo-Poderoso e Ele pode 

fazer o que quiser e quando quiser, se for a Sua vontade. Deus permitiu que os seres humanos 
seguissem seus próprios caminhos durante 6.000 anos. Mas em breve Deus vai pôr um fim a 

isso. Graças a Deus! 
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Versículo 13 - Portanto, estejam prontos para agir. Continuem alertas e ponham toda a sua 
esperança na bênção que será dada a vocês quando Jesus Cristo for revelado. E Deus nos 

revela mais e mais. Nós recebemos a graça de Deus e crescemos nisto, quanto mais Ele nos 

revela. 

Sejam obedientes a Deus e não deixem que a vida de vocês seja dominada por aqueles 
desejos que vocês tinham quando ainda eram ignorantes. Pelo contrário, assim como 
aquele que os chamou... E de quem ele está falando aqui? De Deus Todo Poderoso. ... é 
santo, sejam santos em todos os aspectos do seu comportamento. Ou em toda sua 

conversação. Essa palavra significa comportamento, algo que se pode notar na conversação de 
uma pessoa. Porque, como está escrito: Sejam santos porque Eu sou santo.” Quem disse 

isso? Isso é citado em Levítico 11:44. Vocês podem anotar isto se quiserem. Eu vou ler isso. Eu 

vou ler isto porque diz a mesma coisa. Porque Eu sou YAHWEH ELOHIM, seu Deus. 
Mantenham-se puros no concernente a estas coisas, e sejam santos, porque Eu sou santo. 
YAHWEH disse isso. 

Continuando: E se vocês invocam por Pai... Ah! Pode haver algum erro, alguma dúvida sobre 

a quem ele está se referindo aqui? Qual é o contexto disso? Que devemos ser santos porque Ele 

é santo. Pedro se refere ao Pai. Deveríamos saber isso pelo contexto, irmãos. ... aquele que 
julga com igualdade as pessoas, de acordo com o que cada uma tem feito. Portanto, 
durante o resto da vida de vocês aqui na terra tenham respeito a ele. Pois vocês sabem o 
preço que foi pago para livrá-los da vida inútil que herdaram dos seus antepassados. Esse 
preço não foi uma coisa que perde o seu valor como o ouro ou a prata. Vocês foram 
libertados pelo precioso sangue de Cristo, que era como um cordeiro sem defeito nem 
mancha. Ele foi escolhido... Eu gosto muito disso aqui. Que bonito! ...escolhido por Deus 
desde antes da fundação do mundo... Impressionante! Ele foi escolhido por Deus antes da 
fundação do mundo... Muito antes que Deus começasse a fazer qualquer coisa em Seu plano. 

Quando o plano de Deus era apenas um plano, Deus determinou tudo isto. E tudo será 

cumprido exatamente como Deus planejou. Nada pode estorvar o plano de Deus. O que Adão e 

Eva fizeram não foi um obstáculo para o plano de Deus. Deus sabia o que eles fariam. As 
pessoas que viviam no tempo de Noé não dificultaram o plano de Deus. Deus sabia o que elas 

fariam. O fato de que os israelitas não obedecessem a Deus não impediu que o plano de Deus 

se cumprisse, porque Deus sabia o que eles iam fazer. As doze tribos, o templo com quatro 

lados, três entradas, isso não é nenhuma coincidência. Isso é algo material que representa 

algo que é de natureza espiritual. Essas coisas são uma representação a nível físico das coisas 
que vão existir. O plano de Deus é perfeito. 144.000? Isso não foi algo que Deus decidiu após o 

dilúvio, ou depois de Abraão, ou depois de Moisés. Todos eles estavam destinados a cumprir 

algo dentro do que Deus está fazendo. Deus planejou tudo dessa maneira e isso se cumprirá 

dessa maneira. Nosso Deus é poderoso e devemos reverenciar, amar e agradecer a Deus por 

Sua grandeza e por Sua majestade, pela perfeição e pela beleza de tudo o que Ele faz. Isso é o 
que devemos fazer. 
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Ele, Jesus Cristo, foi escolhido por Deus antes da fundação do mundo, mas foi 
manifestado... Ele não foi manifestado até um determinado momento. ...nos últimos tempos 
por amor a vocês. Por meio dele vocês creem em Deus, que o ressuscitou... Nós já falamos 

sobre isto em Atos. Nós sabemos quem foi que ressuscitou a Cristo: foi YAHWEH. Tudo isso se 

refere ao Pai. ...e lhe deu glória. Assim a fé e a esperança que vocês têm estão firmadas 
em Deus. 

Deus é sempre o primeiro, irmãos. Acima de qualquer coisa. Ele está acima de todos na Sua 

família. Tudo está orientado ao Pai. E, graças a Deus que Ele tem um plano, que Ele está 

cumprindo em Seu filho e através de Seu filho, Jesus Cristo. Mas a glória, a majestade e a 

honra, irmãos, devem ser dadas ao nosso grande, onipotente, todo-poderoso e eterno Deus. O 
Deus que servimos é incrível! O Deus que nos chama, a seres tão fracos, tão insignificantes, 

nos ama muito e tem um plano incrível para nós! E Ele trabalha conosco, com os seres 

humanos, para que possamos mudar e crescer, para que possamos ser diferentes. Ele está 

transformando nossas mentes e nós estamos começando a pensar de maneira diferente. E o 

Verbo começa a estar aqui, na nossa mente, cada vez mais e mais. Deus começa a permanecer 
mais e mais em nossas mentes. 

Tendo purificado a sua vida em obediência à verdade, para um amor fraternal não 
fingido... É por isso que falamos sobre isso nos dois sermões anteriores a essa Festa. Isso é 

muito importante e não pode ser algo fingido, tem que ser sincero. Um amor fraternal não 
fingido. Sincero. Não algo falso. Não algo fingido. Não como protestantes. Eu odeio esse 

espírito. O amor tem que vir do coração, tem que vir da mente, do espírito de Deus. Porque 

Deus está nos transformando e está nos ensinando a amar uns aos outros com sinceridade, com 

um amor verdadeiro. É por isso que tem havido tanto sofrimento no Corpo de Cristo nos 

últimos anos, para que aprendamos isso de uma maneira mais profunda. E alguns têm que 
carregar esse fardo. Eles carregam um fardo muito grande. Mas, que grande bênção é isto 

para o Corpo de Cristo! Eu vejo mais compaixão, mais misericórdia, mais preocupação uns 

pelos outros, mais empatia na Igreja. E Deus faz tudo isso através das coisas que Ele nos 

permite experimentar na vida, que podem realmente beneficiar os outros. Deus não retira as 

dificuldades do nosso caminho! Porque então, o que aprenderíamos? Nós, os seres humanos, 
tendemos a ser muito mimados. E geralmente não aprendemos quando tudo está indo bem. 

Mas podemos aprender muito através do sofrimento. Esse é o grande paradoxo da existência 

humana! E é surpreendente entender que é através do sofrimento que crescemos 

espiritualmente.  Isto é algo impressionante! Todo o Corpo de Cristo sente se algo acontece 

com algum de nós. Pode haver algo mais bonito para Deus? Que estejamos em união. Que nos 
cuidemos uns dos outros. Nós amamos uns aos outros e quando um de nós está sofrendo todos 

sofremos. E quando alguém é abençoado, aprendemos a nos alegrar com isso e a não sentir 

inveja ou ciúmes de ninguém. Aprendemos a ser mais sinceros com Deus. 

Vamos voltar para 1 Pedro 1, versículo 21 – Por meio dele vocês creem em Deus ... Por meio 
dele, de Jesus Cristo. ...que o ressuscitou... Ele deixa bem claro aqui que foi YAHWEH que 

ressuscitou a Jesus Cristo. E que Ele é o Pai, no contexto do que estamos lendo aqui. ... e lhe 
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deu glória. Assim a fé e a esperança que vocês têm estão firmadas em Deus. Deus é o 
primeiro sempre, sempre e sempre. Nós oramos ao grande Deus, a El Shaddai, a YAHWEH, a 

nosso Pai, em Jesus Cristo e através de Jesus Cristo. 

Tendo purificado a sua vida em obediência à verdade, para um amor fraternal não fingido, 
amem-se fervorosamente uns aos outros, com um coração puro. E quanto mais você se 
submeter a esse processo, mais você receberá o que Deus tem para você. Na medida em que 

Deus tem para cada um de nós. Para que você possa ser usado por Deus para fazer qualquer 

coisa, nas coisas que vão acontecer. Deus está nos preparando para o que virá. 

Pois vocês nasceram de novo, não de semente corruptível, mas de incorruptível, através 
do... Oh! E isso ficará mais claro agora. ... Logos de Deus. Quando começamos a entender 

isso melhor, quando entendemos o que isso significa espiritualmente, recebemos algo de Deus 

Todo-Poderoso, de El Shaddai, de YAHWEH. Ele é quem determina quem será chamado. Ele é 

quem determina quem será despertado. E não somos melhores que ninguém, mas temos a 

bênção e a oportunidade de compartilhar nisto. E devemos nos submeter a esse processo 
porque queremos isso, desejamos isso, estamos agradecidos a Deus por isso. Estamos 

agradecidos a Deus por Sua misericórdia, por Sua graça e por Sua paciência conosco. E nós 

amamos imensamente a Deus por isso. E também a Seu filho, que tornou tudo isso possível. É 

o Deus Eterno que nos atrai a Ele. É Ele quem nos chama e nos coloca aos cuidados de Seu 

filho, para que possamos começar um processo no Corpo de Cristo, na Igreja de Deus, para 
que possamos começar a crescer espiritualmente. Mas esse processo começa quando Deus nos 

atrai a Ele, começa quando somos gerados com o ser de Deus e começamos um 

relacionamento com Deus através do pacto que fazemos com Ele no batismo. 

E então uma transformação começa a acontecer em nosso ser - algo que é de natureza 
espiritual - porque fomos gerados pelo espírito de Deus. Gerados. Como um embrião no ventre 

de uma mãe, que continua crescendo até o momento do nascimento, que será quando sejamos 

transformados de mortais a imortais. Ou seremos ressuscitados do pó da terra para ser 

espírito. E tudo isso é possível, irmãos, graças ao Verbo de Deus que entra em nosso ser, em 

nossa mente, e nos revela as coisas. A fonte disso é Deus Todo-Poderoso. Ele é a fonte de todas 
as coisas que são verdadeiras, perfeitas e corretas. Ágape. O verbo. Tudo isto é Deus Todo-

Poderoso. Isto é o que Deus é. E é incrível entender que isso se fez carne e viveu nesta terra. 

Que bonito! Um filho. Não existe e nunca existirá outro como Ele. O propósito de Deus, o 

plano de Deus, é que haveria somente um ser humano que viria de Deus. 

Pois vocês nasceram de novo, não de semente corruptível, mas de incorruptível, através 
da palavra (o Logos) de Deus que vive e permanece para sempre. Incrível! Porque isso é 

Deus. Isso vem de Deus, de Deus Pai, de YAHWEH, de El Shaddai. E nesta Festa vamos ver e 

entender mais sobre isto. E isso é excelente. Eu já estou entrando na 2ª parte do sermão. 

Quero aproveitar ao máximo o tempo que temos. 
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Vamos voltar ao capítulo 2 de Atos e vamos estudar algumas coisas que não vimos antes. 
Vamos estudar esses versículos mais detalhadamente. Porque aqui há coisas que são 

fundamentais para o tema do que vamos falar no resto desta Festa. Atos 2:22. É muito 

importante olhar para isso à luz das outras coisas sobre as quais falamos aqui. Há muito aqui. 

Atos 2:22 - Homens de Israel, escutem o que eu vou dizer. Deus mostrou a vocês que Jesus 
de Nazaré era um homem aprovado por Ele. Um homem aprovado por Deus para ser quem 

Deus disse que ele seria mais tarde. Pois, por meio de Jesus, Deus fez milagres, maravilhas 
e coisas extraordinárias no meio de vocês, como vocês sabem muito bem. Deus, por Sua 
própria vontade e sabedoria, já havia decidido que Jesus seria entregue nas mãos de 
vocês. E vocês mesmos o mataram por mãos de homens maus, que o pregaram em um 
madeiro. Mas Deus ressuscitou Jesus, livrando-o do poder da morte, porque não era 
possível que a morte o dominasse. 

Vamos ao Salmo 16 para ver isto, irmãos. Pedro aqui está citando diferentes passagens da 

Bíblia. E vamos ler no Salmo 16:8 que foi Deus quem ressuscitou a Jesus Cristo. Somente para 
que fique bem claro o que Pedro diz aqui. 

Salmos 16:8 - Tenho posto a YAHWEH continuamente diante de mim; por isso que ELE está 
à minha mão direita... As mesmas palavras. Pedro o cita daqui. ...nada pode me abalar. É 

Jesus Cristo quem está dizendo isso. E com o passar do tempo, há coisas que produzirão 
confiança nas pessoas, porque elas verão essas coisas que estão escritas sobre elas na Bíblia, 

para dar-lhes ousadia, força e para ajudá-las a passar pelas coisas que devem acontecer. Isso é 

o que elas devem fazer. Esse é o caminho de Deus. E quando Deus mostra essas coisas, quando 

Ele as revela, quando Ele mostra tudo o que deve ser feito, tudo o que deve ser cumprido, isso 

é algo incrível! 

Versículo 9 - Por isso o meu coração está feliz e minha língua se alegra. Meu corpo 
descansará em segurança. Porque Tu (YAHWEH) não deixará minha alma no Seol nem 
permitirá que Tu santo veja a corrupção. Tu me mostras o caminho que leva à vida. É por 

isso que eu fico admirado com o que Jesus Cristo diz em João 14. Tudo o que ele fez. “As 
palavras que eu falo não são minhas, mas do Pai”. São do Pai. Deus é sempre o primeiro em 

tudo. Tudo vem do Pai. O espírito santo vem do pai. O Verbo vem do Pai. Ágape vem de Deus. 

A fonte de tudo é Deus onipotente. E isto é o que está sendo dito aqui. E é impressionante a 

reverência, o amor, o respeito que Jesus Cristo tem por seu Pai. 

Tu me mostras o caminho que leva à vida. Em Tua presença há plenitude de alegria. E nós 

não podemos sequer começar a imaginar como será quando sejamos seres espirituais. Porque 

os seres humanos temos uma batalha dentro de nós, uma guerra, da qual Paulo fala. E há 

também o que nos causa decepção, frustração, ansiedade, stress, infelicidade. Mas quando 

tudo isso deixe de existir, eu tento imaginar como será isso, mas eu não consigo entender, 
porque eu ainda não experimentei isso. E você tampouco experimentou isto. Nós não podemos 

saber como será isso. Mas nós acreditamos nisso. E quanto mais isso se aproxima, mais 
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emocionante isso se torna para nós. Tu me mostras o caminho que leva à vida. Em Tua 
presença há plenitude de alegria. À tua mão direita há delícias perpetuamente. Nós 

herdaremos todas essas coisas junto com Jesus Cristo, e através de Jesus Cristo. O que Deus 

planejou para nós, irmãos, é algo incrível. 

Vamos voltar a 1 Pedro. Essas coisas nos são ditas repetidas vezes, irmãos. E temos que nos 
certificar de que nos concentramos nessas coisas, de que essas coisas estejam gravadas em 

nossa mente, porque são coisas muito importantes. O assunto do que estamos falando aqui 

neste primeiro sermão é algo que deve estar profundamente enraizada em nosso ser, para que 

possamos receber mais e mais do que Deus está nos dando, para que essas coisas ganhem vida 

para nós, cada vez mais.  

Vamos ler novamente 1 Pedro 1:2 - Eleitos segundo a presciência de Deus Pai... Eleitos. 

Deus já tinha um plano, como eu disse antes, para os que serão parte da Sua família. Porque 

este é o Seu propósito para a existência humana nesta Terra. Sem dúvida alguma, Deus tem 

um plano! Desde o começo dos tempos Ele já tinha planejado como Ele nos levará a Sua 
família. Muito antes de colocar o ser humano aqui na Terra. E aqui diz: Eleitos segundo a 
presciência de Deus... Deus já tinha planejado como Ele iria trabalhar com a Igreja, como Ele 

iria trabalhar com algumas pessoas durante mais de 6.000 anos. Com os primeiros frutos. Com 

o primeiro das primícias, que é Jesus Cristo. E com o resto das primícias, os que virão com 

Jesus Cristo quando ele regresse. Eleitos segundo a presciência de Deus através da 
santificação do espírito... Porque Ele nos dá o Seu espírito. E é isso que nos diferencia do 

mundo. Você sabe o que nos diferencia do mundo? Você sabe o que nos diferencia de todas as 

outras pessoas? É o que Deus coloca em nossa mente. Porque o Seu espírito vem à nossa mente 

e Ele nos dá o Seu verbo. Seu Verbo, o Logos de Deus, está em nós, está na nossa mente. 

Somos santificados pelo Verbo de Deus. A palavra de Deus é a verdade. E nós somos únicos, 
somos diferentes dos outros, por causa disso. Porque pertencemos a Deus, que é nosso pai. Por 

isso. 

Eleitos segundo a presciência de Deus através da santificação do espírito para obedecer a 
Jesus Cristo e ser aspergidos com o seu sangue: Graça e paz lhes sejam multiplicadas. E 
muitas vezes, quando lemos coisas como essa aqui, isto não causa o impacto que deve causar 

em nossas vidas. Essas saudações e coisas desse tipo. 

Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo... Como pode alguém ser o Pai sem 

ser o Pai? Se Cristo veio como ser humano, quem é o Pai? Alguém que deixou tudo para vir à 
essa Terra? Essas coisas simplesmente não se encaixam, irmãos. Há um Pai, que é o Deus Todo-

Poderoso, El Shaddai, YAHWEH. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que, 
de acordo com Sua grande misericórdia, nos fez nascer de novo para uma esperança viva 
através da ressurreição de Jesus Cristo. 

Vamos a Efésios 1:17. E podemos ver essas coisas somente por causa do contexto, mas é 

incrível que não possamos ver essas coisas até que Deus as mostre a nós. E até esse momento, 
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essas coisas estão ocultas para nós. Mas quando Deus nos dá a capacidade de ver essas coisas, 
de entender o significado de tudo isso, então começamos a apreciar mais e mais o que Deus 

nos mostra. Que o Deus do nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai glorioso, dê a vocês o espírito 
de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele... ... Deus faz isto. Ele é quem 

revela. É Deus quem tem que revelar a nós tudo o que é de natureza espiritual, através do 

espírito santo. 

E que os olhos de sua compreensão sejam iluminados... E eu espero, eu peço a Deus que 

nosso entendimento tenha sido iluminado agora. ...para poderem ter uma ideia nítida dessa 
esperança a qual Ele lhes chamou.  Deus é quem nos chama, irmãos. E também para que 
saibam como são maravilhosas as bênçãos que Ele prometeu ao Seu povo e como é grande 
o Seu poder que age em nós, os que cremos nele. Esse poder que age em nós é a mesma 
força poderosa que Ele usou quando ressuscitou Cristo... Deus trabalhou em Cristo. Seu 

plano para nos salvar, para nos levar a Sua família. Essa era a única maneira de conseguir isso. 

A única maneira para que nossos pecados possam ser perdoados, para que nossa imundície 

como seres humanos possa ser apagada, é através do sacrifício de Jesus Cristo. Agora podemos 
ira a presença de Deus em espírito, em unidade com Deus. Podemos ir a presença do Pai, 

nosso Pai, e dizer: “Pai, me perdoa. Me ajuda. Eu não quero ser assim, não quero ter esses 

sentimentos na minha mente e no meu ser. Eu não quero falar com as pessoas de uma maneira 

que não seja a maneira correta. Eu não quero pensar sobre as pessoas de uma maneira que 

não é a maneira correta. Eu quero fazer o que Tu me mandas fazer. Eu quero aprender a amar. 
Eu quero ser um pacificador”. 

... que Ele usou quando ressuscitou Cristo.... Ha alguma dúvida sobre de quem Pedro está 

falando no contexto aqui? Ele, Deus, é o Pai mencionado no versículo 17. Foi Deus quem 

ressuscitou Jesus Cristo e o fez assentar à Sua direita no céu. Você pode ler isto no Salmo 110 
versículo 1. Não há necessidade de abrir sua Bíblia nessa passagem. Você simplesmente anote 

isto. Vemos repetidas vezes versículos que são citados do Antigo Testamento. Salmo 110: 1 - O 
SENHOR, YAHWEH ELOHIM, disse ao meu Senhor... Nós lemos isso antes no Salmo 16. E aqui 

também, no Salmo 110, Davi diz: ‘Ele é o meu Senhor”. E é melhor você acreditar nisso! Ele é 

o seu Cristo! Quando Davi seja ressuscitado, que coisa maravilhosa! Jesus Cristo nasceu de 
Davi, da descendência de Davi, e Davi reconhece, profeticamente, que Jesus será seu Senhor 

e seu Cristo, o Messias que reinará sobre Israel e que será muito mais importante que Davi. O 
SENHOR disse ao meu Senhor: assenta-te à minha direita até que eu ponha os teus 
inimigos como escabelo de teus pés... Uma e outra vez vemos versículos que são citados no 

Novo Testamento, que deixam bem claro quem é o YAHWEH do Antigo Testamento: Deus Todo 
Poderoso, El Shaddai, o SENHOR. 

Versículo 21 - ...acima de todo principado, e poder, e potestade, e domínio, e de todo 
nome que se nomeia, não só neste século, mas também no vindouro. E sujeitou todas as 
coisas a seus pés e, sobre todas as coisas, o constituiu como cabeça da Igreja... Deus lhe 
deu isto. YAHWEH lhe deu isto. ...que é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo 
em todos. E isso vem de Deus Pai através de Jesus Cristo, para que possamos fazer parte do 
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Corpo de Cristo, da Igreja de Deus. Esta é uma citação do Salmo 8. Anote isto se você quiser. 
Eu vou ler isto para você. 

Salmos 8: 1- Ó SENHOR, (YAHWEH. Essa é a palavra usada aqui). ...quão admirável é o Teu 
nome em toda a terra, pois puseste a Tua glória sobre os céus!  Isto é exatamente como diz 

aqui. Davi o chama de seu Senhor. E vamos falar sobre alguns nomes que descrevem as funções 
de Jesus Cristo. Certos nomes são exclusivos para certas pessoas. YAHWEH é um desses nomes. 

Oh, SENHOR, quão admirável é o Teu nome em toda a terra, pois puseste a Tua glória sobre 
os céus! 

Versículo 4 - O que é homem, para que Te lembres dele? E o filho do homem 
para que o visites? Este é o versículo mencionado no livro de Hebreus. E apesar disso o 
tornaste um pouco mais baixo que os anjos, e coroaste-o de honra e glória. Deste-lhe 
domínio sobre aquilo que criaste. Puseste tudo sob os seus pés: E isso é mencionado no 

livro de Hebreus. Isso começa com Cristo. E no livro de Hebreus está escrito que ainda não 

vemos todas as coisas sob seus pés, sob os pés dos seres humanos. Mas o que vemos é que 
todas as coisas foram colocadas sob os pés de Jesus Cristo. Isso é o que podemos ler no livro 

de Hebreus. 

E finalmente vamos ler Gálatas 1. Em Efésios podemos ler claramente que Deus, o Deus de 

Jesus Cristo, é YAHWEH, é o seu Pai. Não há dúvida sobre isso quando você lê todos os 
versículos citados aqui. No Salmo 110 e no Salmo 8, é muito claro sobre quem se está falando. 

Belos versículos! Vamos ler isso. 

Gálatas 1:1. Estes versículos têm muito mais significado para nós agora, se entendemos a 

beleza, a glória e o amor de Deus. Paulo, apóstolo (não da parte dos homens, nem por 
homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dos mortos) ... Isso é 

indiscutível. Como todas as profecias. Toda glória e honra devem ser dadas a Deus Todo-

Poderoso. É por isso que oramos a Deus, o Pai, em nome de nosso Salvador e nosso Sumo 

Sacerdote, Jesus Cristo. Pois é através dele que temos acesso ao Pai. É por isso que oramos em 

nome de Cristo. Porque, como lemos no livro de Hebreus, é através de Jesus Cristo que temos 
acesso ao Santo dos Santos, ao Pai, a El Shaddai, ao SENHOR. É por isso que devemos orar em 

nome de Cristo, e no fim da oração devemos dizer 'Amém', que significa, que assim seja, que 

estamos de acordo. É assim que devemos orar a Deus, que devemos pedir qualquer coisa a 

Deus. 

Versículo 2 - e todos os irmãos que estão comigo, às igrejas da Galácia: graça e paz, da 
parte de Deus Pai e da de nosso Senhor Jesus Cristo... E nunca tivemos dificuldade em crer 

nisso sobre Deus. Mas nos faltava uma parte disso para entender tudo. E isso nos ajuda a 

entender algo muito mais importante, muito mais inspirador. E eu espero que isso seja assim 

para você também, a medida que você continua escutando isto. 
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...o qual se deu a si mesmo por nossos pecados, para nos livrar do presente século mau, 
segundo a vontade de Deus, nosso Pai... Esse sempre foi o plano de Deus, desde o princípio. 

E Deus Todo-poderoso está realizando isto. Esse é o trabalho que Deus tem feito ao longo do 

tempo. E é isso que esses dias que estamos celebrando aqui representam, o cumprimento 

disto. Eu estou muito agradecido a Deus por poder estar aqui! Eu estou muito agradecido a 

Deus por poder estar aqui, porque eu sei que não quase não venho. Mas é a vontade de Deus 
que eu esteja aqui para falar sobre isso e sobre tudo o mais que eu vou falar. ...segundo a 
vontade de nosso Deus e Pai... E isso não tem nada a ver com a arrogância ou com o orgulho, 

mas tem a ver com a confiança, a ousadia e a força que Deus nos dá, porque cremos nele e no 

que Ele diz.  

Porque entendemos que quando Ele nos diz as coisas que Ele nos diz, sabemos que Ele nos guia 

através do Seu espírito. E o simples fato de estarmos falando sobre essas coisas nos dá mais 

confiança, mais audácia e mais força para fazer o que temos que fazer. ...de acordo com a 
vontade do nosso Deus e Pai, ao qual glória para todo o sempre. Amém! 
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