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O título do sermão de hoje diz muito. Vamos falar sobre o propósito eterno que Deus Todo 

Poderoso tem para a Sua Família, e SOBRE como essa Família será constituída. É incrível 
entender - e Deus nos permite crescer cada vez mais nisto - como Deus trabalha conosco, os 

seres humanos. E o processo pelo qual passamos é incrível. E embora saibamos muito sobre 

esse processo, Deus nos revela mais e mais, amplia-o cada vez mais. Podemos nos basear 

nessas coisas à medida que avançamos, e certamente conseguiremos fazer isso como resultado 

desse Festa. 

Eu disse a algumas pessoas que acho que no ano que vem o Pessach e os Dias Sagrados serão 

muito mais significativos para nós. Poderemos apreciá-los mais e estar mais gratos a Deus 

porque temos uma compreensão mais profunda deles. Mas continuamos a construir sobre as 

mesmas coisas que sempre construímos. O que acontece é que estamos crescendo no nosso 
relacionamento com Deus, porque Ele nos ajuda a nos aproximarmos mais dele. E isto nos 

ajuda a apreciar mais o que Deus está fazendo. Quanto mais “vemos” a Deus, quanto mais 

admiração sentimos pelo que Ele está fazendo, mais agradecidos somos, mais Seu amor pode 

crescer e se desenvolver dentro de nós, em um processo de amadurecimento que Deus tanto 

deseja para nós, no qual Ele trabalha para os moldar e nos formar. 

O título do sermão de hoje é O Plano de Deus Para Sua Família. 

Nós já falamos sobre isto antes, mas hoje vamos falar disto com um enfoque especial. Vamos 

falar mais sobre o que Deus tem feito, sobre o que Deus está fazendo e o que Ele continuará 
fazendo para criar Sua Família. Cuja primeira fase se manifestará quando Jesus Cristo voltar 

com os 144.000. Eu menciono isso todos os dias porque precisamos entender que nosso 

enfoque é uma passagem muito específica da Bíblia e as coisas que Deus quer que façamos. E 

isso está relacionado com Ele e com o Seu Filho. E também com o Reino de Deus, com a Sua 

Família, com o que vai acontecer no começo do Milênio, durante o Milênio e depois do 
Milênio, no Último Grande Dia. As coisas que representam a Festa dos Tabernáculos e o Último 

Grande Dia. 

Continuaremos a edificar o que Deus nos deu até agora nesta Festa dos Tabernáculos. Vamos 

falar sobre o que Deus tem feito desde o começo, revelando Seu propósito para os seres 
humanos. Vamos começar em Isaías 45. Vamos começar aqui porque isso é algo que é dito em 

muitos lugares na Bíblia e de muitas maneiras diferentes. Algo que é tão claro quando 

podemos “vê-lo”, quando começamos a “vê-lo”. Vamos continuar com a história de como Deus 

se revela a nós hoje. Começaremos em um ponto onde Deus fala sobre Israel, em um 

determinado tempo. Deus estava trabalhando com o povo de Israel e estas são Suas palavras. 
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Isaías 45:5 - EU SOU YAHWEH, eu sou o SENHOR, e não há outro. Não há ninguém mais. Não 
há outro deus além de Mim. E essa palavra é ELOHIM. Não há outro deus além de Mim. E 

quando entendemos melhor a tradução ... Há algumas coisas que são simplesmente difíceis. 

Não existia ninguém mais, somente o SENHOR, ELOHIM. Esse é o nome dele. Nós vamos ter o 

nosso próprio nome em ELOHIM. Mas seja qual for o nosso nome, levaremos o nome ELOHIM. 

Todos nós. Porque esse será o nosso sobrenome. ELOHIM é um substantivo coletivo. Eu te 
cingirei, ainda que tu não Me conheças. Para que se saiba desde o nascimento do sol até o 
poente que fora de Mim não há outro. Eu sou YAHWEH, o Senhor, e não há outro. Palavras 

poderosas, palavras muito claras. E vamos falar sobre isto com mais detalhes hoje. 

Continuaremos edificando sobre isso. 

Esta manhã eu estive falando com alguém sobre o fato de que tudo o que está escrito na 

Bíblia concorda. Não há nada na palavra de Deus que não concorde. E se alguém pensa o 

contrário, é porque interpreta mal o que está escrito. E quanto mais aprendemos, quanto mais 

crescemos, mais vemos como tudo concorda. Porque então você lê algo e isso fica claro, isso 

se encaixa com todo o resto que está escrito na Bíblia. Isso é uma coisa maravilhosa de 
entender sobre Deus, a pureza, a clareza. Vamos ler sobre quando Deus decidiu tirar a Israel 

do Egito, nos tempos de Moisés. Já falamos sobre isso antes, mas agora vamos ver isso com 

mais detalhes. Porque então nosso enfoque era um pouco diferente. 

Êxodo 3:13 - E Moisés disse a ELOHIM. Essa é a palavra usada aqui. “Deus”. Moisés disse isso 
a Deus, a ELOHIM. Nós falamos sobre isto no primeiro sermão, mas não falamos que essa 

palavra é um substantivo coletivo, que é o nome de uma família, a Família de Deus, o Reino 

de Deus. Isso me faz pensar em algo que os que traduziram o libro para o holandês me 

disseram. Algumas palavras, como por exemplo “regozijar”, não existe uma palavra em 

holandês que expresse exatamente a intenção dessa palavra em inglês. Eu fique admirado com 
isto. Porque isso acontece com alguns idiomas. Às vezes, em certos países se usam certas 

palavras que, devido à sua cultura e experiências, as pessoas que vivem ali entendem o que 

está sendo dito, mas outras pessoas no podem entender exatamente o que significa uma 

palavra. Palavras que expressam certas emoções, certos sentimentos. E neste caso aqui, a 

intenção e o espírito. Às vezes, o que pode ser feito ao traduzir é descrever a intenção do que 
está sendo dito. E essa é uma das palavras difíceis no idioma inglês. O Sr. Armstrong 

costumava falar sobre o nome ELOHIM como um sobrenome, mas é difícil para nós entender o 

que isso significa. Como pode ser que Moisés estivesse falando com ELOHIM? Como você pode 

falar com uma família? Mas esse é o nome de Deus. Eles entendiam essa palavra, mas nós não 

a entendemos da mesma maneira. E nesse caso o melhor que podemos fazer é dizer “a Família 
de Deus”. Eles entendiam isto. Mas para nós isso é mais difícil. A palavra ELOHIM é um 

substantivo coletivo. É um sobrenome como Smith, por exemplo. E você tem que saber a que 

Smith se refere, porque há muitos Smiths no mundo. Sabemos que o nome Smith é um 

sobrenome, que se refere a alguém que pertence à família Smith. E isso era o mesmo para 

eles. Eles sabiam a quem se referia esse nome. Isso não era nenhum mistério para eles. 
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Continuando. Se eu for aos israelitas e lhes disser: ‘O Deus de seus antepassados me enviou 
a vocês’, eles perguntarão: ‘Qual é o nome dele?’. O que devo dizer?” Moisés tinha que 

voltar ao Egito e dizer aos israelitas o que Deus lhe havia dito. E isso foi como o que falamos 

sobre os Smiths. “Que Smith? Qual é o seu nome? Do que você está falando?” Isto é o mesmo. 

Porque isto se refere a um nome específico, que é um substantivo coletivo. Moisés queria que 

Deus fosse um pouco mais específico. “O que vou dizer a eles se me perguntarem qual é o Seu 
nome?” 

Versículo 14 - Deus (ELOHIM) respondeu a Moisés: “EU SOU O QUE EU SOU”. Diga ao povo 
de Israel: Eu Sou me enviou a vocês”. Deus também instruiu Moisés: “Diga ao povo de 
Israel... Diga-lhes que “EU SOU”. E esse “EU SOU” é ELOHIM. Isso é tudo. E ele continua 
dizendo: Diga-lhes isso também: O Deus YAHWEH .... Esse é o Sue nome. YAHWEH ELOHIM. 

Esse é o nome de Deus, um nome que é único. E como eu disse antes, Deus se revelou a 

Abraão e aos seus filhos, à sua descendência, como El Shaddai Elohim. “Eu sou El Shaddai”. 

Mas aqui Deus começou a revelar um pouco mais sobre Ele, em um relacionamento pessoal. E 

isso não apenas descreve algo sobre o que Ele estava fazendo, mas esse é o Seu nome. Esse é 
nome dele. YAHWEH ELOHIM. Todos temos um sobrenome. E pode haver muitas outras pessoas 

com o mesmo sobrenome. Mas quando queremos nos referir a uma pessoa específica, usamos 

um nome que é exclusivo para essa pessoa, que descreve quem essa pessoa é. Ou vários 

nomes. Algumas pessoas têm três ou quatro nomes. 

Diga ao povo de Israel: “YAHWEH ELOHIM, o ELOHIM de seus antepassados, o ELOHIM de 
Abraão, o ELOHIM de Isaque e o ELOHIM de Jacó, me enviou a vocês.” Esse é Meu nome 
para sempre, o nome pelo qual serei lembrado de geração em geração. Esse é o nome de 

Deus, um nome muito específico. Deus Todo-Poderoso deixa bem claro que só Ele existia e que 

não havia outro ELOHIM além dEle. Que Ele era YAHWEH ELOHIM. Isso é o que acabamos de ler. 
Isso é o que está sendo dito aqui. Isso é o que Ele diz aqui. 

Antes alguns estavam confusos sobre quem foi que criou todas as coisas. Porque eles não 

entendiam alguns versículos do Novo Testamento, dos quais falaremos depois com mais 

detalhes. Já falamos sobre alguns deles. 

Vamos continuar lendo a história sobre o começo da criação. Bem, primeiro vamos ler um 

pouco mais em Isaías 45. Podemos ler no Novo Testamento que Jesus Cristo se referiu 

repetidas vezes a certas coisas que estão escritas no Antigo Testamento, que deixam bem 

claro quem é seu Pai. Pedro e Paulo também se referem a isso. E, claro, tudo concorda. 

Isaías 45:5 - EU SOU YAHWEH, e não há outro. Não há ninguém mais. Não há outro deus 
além de Mim. Eu te cingirei, ainda que tu não Me conheças. Para que se saiba desde o 
nascimento do sol até o poente que fora de Mim não há outro. Eu sou YAHWEH, e não há 
outro. 
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Vamos ler um pouco mais adiante. Versículo 18 - Porque assim diz YAHWEH que criou os 
céus. YAHWEH criou isso! E no Novo Testamento podemos ler versículos que confirmam isto, 

que concordam com isso, que mostram a que isto se refere, o contexto disto. Deus criou tudo 

o que existe, como falamos ontem. Porque assim diz o YAHWEH que criou os céus, o 
ELOHIM... Porque então não havia outro. YAHWEH ELOHIM foi quem criou tudo. ...que formou 
a terra e a fez; ele a estabeleceu, não a criou vazia, Ele não criou em vão. Bonitos 
versículos! A terra não estava em tohu, que em hebraico significa em estado de caos e 

confusão, sem forma. Deus deixa isto muito claro aqui: “Eu não criei a terra nesse estado”. 

Tudo era muito bonito quando Deus criou o universo e as coisas que estão no universo. Até que 

aconteceu o que aconteceu com Satanás, como sabemos. Houve uma grande rebelião e eles 

destruíram as coisas nesta terra, eles destruíram as coisas que existiam aqui, deixando a terra 
em um estado de caos, fora de sua órbita e tudo mais. E será interessante quando essas coisas 

forem reveladas mais claramente. Que tudo isto foi a consequência de uma guerra, do poder 

que foi desencadeado para destruir a criação de Deus. Mas Deus não permitiu que isso 

chegasse mais longe. 

E aqui diz que Ele, YAHWEH ELOHIM, não a criou vazia, mas a formou para que fosse 
habitada. Mas algo aconteceu depois, algo que deixou a terra inabitável. O propósito de Deus 

era colocar os seres humanos na terra. Isso é espantoso. É surpreendente que um ser que é 

espirito, com uma mente assim, com o poder e a glória que Deus deu a ele, pudesse 

corromper sua mente de tal maneira e chegar ao ponto de pensar que podia frustrar o 
propósito e plano de Deus. É claro que ele não entendia a grandeza daquele que o criou. De 

verdade. Sua mente estava tão deturpada, tão pervertida. Me surpreende às vezes o que 

acontece conosco, o que podemos fazer. Eu vi isso acontecer quando as pessoas deixam esse 

caminho de vida, quando elas começam a se sentir atraídas por outras coisas e se afastam de 

Deus. E eu penso: “Como pode ser isso?” As vezes os outros tentam entender o que acontece. 
Mas você não pode entender uma mente assim. Não se pode entender a falta de bom senso. 

Isso é simplesmente falta de bom senso. 

...não a criou vazia, mas a formou para que fosse habitada: Eu sou YAHWEH, Eu sou 

YAHWEH, Eu sou o SENHOR, e não há outro. Isso é tão claro, tão significativo, tão poderoso! 

Isaías 40:28 - Será que vocês não sabem? Será que nunca ouviram falar disso? Que o 
ELOHIM Eterno... Y existe somente um ELOHIM que é eterno: YAHWEH ELOHIM. Isto é o que 

diz aqui. Muito claramente. Existe apenas um ser que é eterno: YAHWEH ELOHIM. ...criou os 
confins da terra? Ele não se cansa, não fica fatigado; 
ninguém pode medir a sua sabedoria! Esses versículos são belos, emocionantes e 

inspiradores. Eles deixam bem claro a magnificência do Grande Deus que servimos, o poder do 

grande Deus e Seu grande propósito de ter uma família. Esse é um propósito que Deus tem 

desde muito tempo. Mas muitos perderam essa visão. Isso é o que nos foi ensinado, que Deus 

está criando uma família. Mas quando as pessoas se tornam letárgicas elas começam a perder 
compreensão da magnificência do propósito que Deus tem. Elas perdem a compreensão do 
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profundo desejo que o nosso grande Deus tem de ter Sua família, da Sua vontade para nós e 
para outros que no futuro terão a oportunidade de fazer parte de ELOHIM. 

Isso nos leva a algo muito importante no plano de Deus. Vamos a Gênesis 2, onde a Bíblia nos 

fala sobre a semana da criação. O que aconteceu nessa semana, nesses sete dias, está 

relacionado com a criação de Deus. Mas isso não significa que foi então que a terra, o sol, as 
estrelas e o universo foram criados. Aqui diz que Deus não criou a terra em um estado de caos 

e confusão, em tohu ou bohu, como a terra estava. A terra estava nesse estado por causa de 

algo que aconteceu muito depois que ela foi criada. Vamos ler essa história. O Sr. Armstrong 

falou sobre isso muitas vezes. 

Aqui é onde Deus revela Seu plano e Seu propósito, algo que esteve oculto durante muito 

tempo. No começo aqui em Gênesis lemos sobre o que Deus está fazendo. Aqui podemos ler 

sobre o propósito de Deus. Aqui Deus começa a revelar aos seres humanos o Seu propósito, Sua 

intenção. E também como Ele vai cumprir tudo isto. Esse é o propósito do que está escrito 

aqui em Genesis. Vamos começar em Gênesis 2 e depois vamos a Gênesis 1. Existem algumas 
diferenças que são únicas, quando começamos a ver como Deus revela certas coisas. Gênesis 
2: 1 - Assim foram acabados os céus e a terra... Neste período de sete dias, durante o qual 

Deus criou todas as plantas e toda a vida que existe na Terra. Quando Deus separou o 

firmamento das águas, que já existiam, para colocar as coisas de volta no seu lugar, de modo 

que a terra voltasse à sua órbita novamente. E depois de organizar todas estas coisas Deus 
começou a criar vida novamente na terra para habitar a terra novamente. Deus teve de 

restaurar as coisas, teve que colocar tudo no seu devido lugar novamente, para que a vida 

pudesse existir aqui novamente. Oxigênio, várias coisas tinham que estar aqui... Continuando. 

Assim foram acabados os céus e a terra e tudo o que há neles. Tudo o que Deus criou, tudo 

que voa, que vive no mar, as plantas, os animais, os seres humanos. 

E no sétimo dia ELOHIM terminou Sua obra ... Isso é muito específico. Não havia nenhum 

outro deus. Não havia ninguém mais. Havia apenas um ser, não havia mais ninguém nessa 

família. O verbo “terminar” aqui está no singular, deixando claro que Ele era a única pessoa 

nessa família. Ele fez isso. O pronome “sua” também está no singular. E no sétimo dia Deus 
terminou toda a Sua obra e descansou de todo o trabalho que havia feito. Ele fez tudo isso! 

E Deus ... Como diz aqui no versículo 3, ELOHIM abençoou o sétimo dia e o santificou. Deus 

separou o sétimo dia desde o começo. Tudo o que aconteceu então - como lemos nos dois 

primeiros capítulos de Gênesis - marca o ritmo de tudo o que ia acontecer ao longo do tempo. 

Deus aqui revela o Seu plano e por que Ele está fazendo tudo isso. Isso foi um belo começo. 
Deus separou o sétimo dia e abençoou o sétimo dia. Ele santificou esse dia. Isso é o que 

significa. Santificar significa “separar para uso e propósito sagrados”. E ao longo do tempo, 

Deus tem trabalhado com o Seu povo para separar a Seu povo. Isso é uma das coisas que nos 

põem a prova para ver se realmente desejamos seguir a Deus, obedecer a Deus e amar a Deus. 

Porque se você não fizer o que Deus lhe diz para fazer no Sabbath... E isso vai muito além de 
simplesmente não trabalhar no sétimo dia da semana. Isso é principalmente para a Igreja, 

para que Deus possa trabalhar com a Sua Igreja. Mas também é algo que vai muito além disso. 
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Deus usa esse dia para ensinar a Seu povo, para moldar e treinar a Seu povo, para se 
comunicar conosco de uma maneira que Ele não pode fazer nos outros dias da semana. Nos 

outros dias da semana você pode fazer muitas coisas, você pode estudar, pode recapitular 

certas coisas, pode orar a Deus e tudo o mais. Mas o que Deus nos dá a cada Sabbath é 

essencial, é necessário para nosso crescimento espiritual. Se não recebemos isso, nos 

tornamos fracos. Se não recebemos isso, começamos a perder a vida que está dentro de nós. 
Porque assim é como Deus trabalha. E é por isso que Deus separou o sétimo dia, o Sabbath, 

para guiar Seu povo, para ensinar-lhes coisas sobre Ele. 

Satanás faz o mesmo com as pessoas no mundo. Ele escolheu outro dia da semana para ensinar 

as pessoas sobre ele, sobre o que é falso. Isso é o que as pessoas fazem quando elas se 
reúnem, é então quando elas aprendem. Para elas esse dia é um dia diferente dos outros dias 

da semana, especialmente no Sul dos EE.UU. No Norte isso é um pouco diferente. Algumas 

lojas fecham no primeiro dia da semana. Embora agora isso está mudando porque as pessoas 

sabem que estão perdendo algo: dinheiro! 

Deus abençoou o sétimo dia e o santificou porque nesse dia ELOHIM descansou de toda a Sua 
obra. Estas são as origens dos céus e da terra, quando foram criados; no dia em que o 
YAHWEH ELOHIM fez a terra e os céus. Isso se refere a um período de tempo específico. Já 

lemos em Isaías que Deus criou tudo. E que Ele não criou a terra em tohu. E aqui isto se refere 

ao período específico de sete dias, porque os céus, os planetas, a lua, o sol e a Terra, tudo 
isso já existia. O que Deus fez então foi colocar tudo de volta em seu devido lugar, em sua 

órbita, e tudo voltou a ser como Ele tinha criado no começo, como era Seu propósito. Um 

propósito que tinha sido frustrado até cero ponto, até o ponto que Deus o permitiu. E então 

Deus, em Seu tempo, começou a remodelar tudo, a colocar tudo de volta em seu devido lugar, 

como Ele queria. Porque tinha chegado o momento de começar a cumprir um propósito mais 
importante: Sua Família. 

Versículo 7 - E YAHWEH ELOHIM (Deus o SENHOR) formou o homem do pó da terra... E quem 

fez isso? YAHWEH ELOHIM. Aqui isso é dito muito especificamente. Deus criou o homem, Deus 

criou os seres humanos. ...e soprou em seus narizes o fôlego da vida; e o homem foi feito 
ser vivente. E plantou YAHWEH ELOHIM, O SENHOR Deus, no Éden, da banda do Oriente, e 
pôs ali o homem que tinha formado. E YAHWEH ELOHIM... De novo. Isto é bastante 

específico. ...fez brotar da terra toda árvore agradável à vista e boa para comida, e a 
árvore da vida no meio do jardim, e a árvore da ciência do bem e do mal.  

Versículo 15 - E YAHWEH ELOHIM (o SENHOR Deus) colocou o homem no jardim do Éden 
para cultivá-lo e tomar conta dele... Deus revela mais sobre o Seu propósito no primeiro 

capítulo, mas é bom começarmos aqui para ver que isso é muito específico, para que não haja 

confusão quanto ao que está escrito no primeiro capítulo. Porque no segundo capítulo isso é 

muito claro. YAHWEH ELOHIM. Podemos ler isto em toda a Bíblia. 
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Vamos ler agora Gênesis 1: 1 - No começo... O versículo 1 é um pouco diferente dos outros 
versículos. Isso deve ser “em um começo”, como aprendemos muito antes na Igreja. Isso foi o 

que nos ensinaram, pelo menos. Em um começo, ELOHIM criou o céu e a terra. Nós lemos 

em Isaías e m outras passagens que deixam bem claro que foi YAHWEH ELOHIM quem criou 

todas as coisas. E Deus criou tudo isso muito antes. A Bíblia diz que quando Deus começou a 

criar as coisas físicas, os anjos ficaram muito felizes com tudo o que viram. Eu não posso 
imaginar algo assim! Deus primeiro criou o mundo espiritual, seres compostos de espírito que 

podem ver, que podem se comunicar uns com os outros, que existem no mundo espiritual. E 

isso é algo que nós não podemos entender. Nós não entendemos essas coisas. Seres que 

existem mas que não podemos ver. Isso está além ... Isso é muito diferente de tudo o que é 

físico. Isso é algo que não podemos entender. E então Deus criou as coisas físicas. Ele criou o 
universo. Ele criou coisas que são diferentes do que existe no mundo espiritual. E quando os 

anjos viram tudo isto eles se alegraram muito. Isso foi algo emocionante para eles! E eu não 

sei porque isso foi algo emocionante para eles. Deus vai revelar isto com o tempo. Incrível! 

Eu fico admirado quando penso no universo, nas coisas que Deus criou. Penso nos sermões que 
ouvimos no passado sobre essas coisas. Nós não podemos nem sequer começar a entender 

nosso Grande Deus. Ele ordena e algo vem à existência. E Ele sustenta tudo pelo Seu poder. 

Não existe e nunca existiu um ser como YAHWEH ELOHIM. E nunca existirá. Somente o Seu 

Filho possui uma grandeza que se aproxima à grandeza de Deus. Mas não existe um ser com a 

magnitude, a glória e grandeza de Deus. Isso me faz pensar nas coisas físicas que vemos. Algo 
como a luz, por exemplo. A velocidade da luz. Eu não consigo entender algo assim. Mas eu 

gosto de ler sobre essas coisas. É emocionante ler sobre a velocidade da luz e a distancia que 

um objeto pode percorrer em um ano de luz, quanto tempo dura um ano-luz. Isso é algo 

incrível! E a distancia que estão algumas coisas no nosso sistema solar, a quantos anos-luz de 

distância? Centenas de anos-luz de distância? Milhares de anos-luz de distância? Um milhão de 
anos-luz de distância? Há coisas que estão a 15 bilhões de anos-luz de distância, cuja luz só 

agora está alcançando a Terra. 15 bilhões de anos para chegar aqui. Eu não consigo entender 

isso, mas eu sei que é verdade! 15 bilhões de anos! 

Usando um telescópio você pode ver coisas cuja luz nunca chegou a Terra, coisas que talvez 
estejam a 15 ou 20 bilhões de anos-luz de distância. Eu não sei! E entender o potencial, as 

possibilidades dessas coisas? Eu não consigo entender isso. De nenhuma maneira. Nós olhamos 

para as estrelas e ficamos admirados. Deus simplesmente ordena e isso vem à existência. Há 

uma estrela - e não me lembro o nome da constelação - cujo diâmetro é cem vezes maior que 

o diâmetro do sol. Cem vezes maior que o sol! Eu não consigo entender algo assim! Eu só sei 
que tem que ser muito quente! E por que tudo isso existe? Como isso veio à existência? Deus 

simplesmente ordena e isso vem a existir. Mas você sabe o que é mais importante do que tudo 

isso? A coisa mais incrível de todo o universo? O que Deus está fazendo. Porque se podemos 

entender o que Deus está fazendo com a Sua família, o que Deus está criando, isso é 

realmente incrível. Porque Deus ordena que as coisas venham a existência e isso vem a existir, 
mas Deus não pode ordenar que sejamos parte da Sua família. Ele não pode ordenar que um 

caráter santo e justo simplesmente exista nos seres humanos. E Deus nos criou da maneira que 

 7



Ele nos criou com um propósito. Nós estamos contra Deus. Nossa natureza foi criada para se 
opor a Deus. E Deus sabia disto. Ele nos criou dessa maneira para que com o tempo possamos 

julgar e tomar uma decisão. Você entende isto? Primeiro temos que ser capazes de “ver” como 

somos realmente, como é nossa mente, para então escolher ter uma mente diferente. Para 

“entender” como podemos ter uma mente diferente e tomar uma decisão, escolher o que é 

melhor para nós. Porque não queremos permanecer como somos, queremos algo que é muito 
mais satisfatório, algo sem medida. Mas temos que experimentar ambos para poder escolher. 

Eu penso nos meus anos de treinamento. Eu penso em tantas pessoas com quem eu falei. Eu 

tive que experimentar muitas coisas ruins para estar mais profundamente convencido de que 

eu não quero isso, de que eu quero o que é certo, que eu não quero nada que não venha de 
Deus. Eu não quero esse caminho, eu quero o caminho de Deus. Quantos de vocês passaram 

por isso? Vocês não precisam levantar a mão, eu sei. Vocês tiveram que passar por coisas 

difíceis porque isso é parte do processo pelo qual Deus molda e forma Sua mente em nós. E 

isso é algo incrível. Eu sempre gostava de ler sobre isso e de ouvir o Sr. Armstrong falar sobre 

isso. Porque ele explicava isso muito claramente. Deus lhe deu a capacidade de explicar essas 
coisas em termos muito simples, fáceis de entender.  

Entender como é a mente humana, como somos e que resistimos a Deus. O universo não 

resiste a Deus. Deus simplesmente diz que uma certa estrela deve ser assim de grande e isso 

passa a existir. Ele determina a órbita dos planetas, dos sistemas solares e das galáxias. E o 
que Deus está criando, Sua família, é muito mais importante que tudo isto. E já faz muito 

tempo que Deus está fazendo isto. Nós não entendemos tudo, mas Ele nos revelará isto com o 

tempo. E será emocionante e inspirador. Nós vamos fazer coisas que não podemos sequer 

começar a entender. Mas tudo começa aqui, neste minúsculo ponto no universo. Somos apenas 

uma pequena partícula em comparação com a vastidão do universo. Eu fico maravilhado 
quando leio o que David escreveu. Vamos ler isso daqui a pouco. Davi olhou para o céu e disse 

a Deus: “O que é o homem para que você se lembre dele?” 

Nós resistimos a Deus por natureza. Deus nos criou dessa maneira, como seres humanos 

físicos, com o propósito de que aprendamos certas coisas para poder fazer uma escolha. 
Gênesis 1:1 – Em um começo Deus criou o céu e a terra. E isso e tudo. Um versículo. Isso foi 

o que Deus fez. Nós lemos sobre isso em Isaías 45. Em um começo, seja isto quando foi, 

quando a terra, os céus e tudo mais foi criado, foi Deus que fez tudo isto. E quanto tempo 

passou desde então até esse “começo” aqui? Quanto tempo demorou até que Deus determinou 

que era o momento de colocar tudo de volta em seu lugar? Eu não consigo entender isso. 
Milhares de Anos? Milhões de anos? Nós sabemos, existem evidências de que os dinossauros 

existiram. Mas há coisas que não sabemos. Há muito que ainda não sabemos sobre tudo isso. 

Mas existem evidências de que algo aconteceu nesta terra, coisas que confundem os 

cientistas. E, porque eles preferem não acreditar em Deus, eles tentam encontrar outras 

respostas. 
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Mas vejam o versículo 2 - E a terra estava desordenada e vazia ... E em Isaías 45 podemos 
ler claramente que Deus não fez a terra assim. Mas assim é como a terra estava aqui em 

Gênesis, porque então Deus começou a fazer algo que Ele tanto desejava fazer. E a terra 
estava desordenada e vazia... Tohu e bohu. ...e havia trevas sobre a face do abismo... 
Como em um inverno nuclear. A luz do sol não podia chegar à terra. Mas o que aconteceu foi 

muito mais devastador do que isso. E aqui diz: ... e o espírito de ELOHIM se movia sobre a 
face das águas. E ELOHIM disse: “Haja luz!” E houve luz. E as pessoas no mundo leem isto e 

pensam: “Isso se refere ao começo da criação. Isso se refere de quando Deus criou a terra. Ele 

disse “haja luz”! Porque a luz não existia antes.” E para essas pessoas é como se Deus tivesse 

acabado de criar o sol. Mas isso não é o que diz aqui. Deus organizou as coisas para que a luz 

do sol pudesse penetrar na atmosfera e chegar à terra novamente. Isso foi o que Deus fez. 
Aqui não diz que Ele estava criando a luz no universo, ou que Ele estava criando o sol. A terra 

já existia. Só que as coisas não estavam no seu lugar, não estavam em sua órbita. E Deus então 

começou a restaurar tudo. Isto é o que é dito aqui. Este foi o começo de algo único. Deus 

estava preparando tudo para colocar Sua família na terra, primeiro em forma humana. 

E o espírito de ELOHIM se movia sobre a face das águas. E ELOHIM disse: “Haja luz!” E 
houve luz. E ELOHIM viu que a luz era boa. E ELOHIM separou a luz das trevas. E ELOHIM 
chamou à luz Dia; e às trevas chamou Noite. E foi a tarde e a manhã: o primeiro dia. Deus 

separou as coisas, colocou a terra de volta em sua órbita, para que assim a luz pudesse chegar 

à Terra novamente e os seres humanos pudessem viver aqui. 

Vamos fazer um parêntesis aqui. Aprendemos que Deus estava preparando certas coisas desde 

o começo. As coisas que teriam um propósito importante depois. Eu gostaria de ler o que diz o 

versículo 14. Você pode ler o resto da história por sua conta. A história do que Deus fez para 

que a Terra pudesse abrigar novamente certas formas de vida, que de outra forma não 
poderiam existir aqui. Se a luz não pudesse chegar à terra, se Deus não tivesse separado as 

águas do firmamento, se Ele não tivesse feito tudo o que Ele fez. Deus fez tudo isso para 

colocar vida aqui novamente. 

Versículo 14 - E ELOHIM disse: “Haja luminares na expansão dos céus, para haver 
separação entre o dia e a noite; e sejam eles para sinais... Deus planejou estas coisas desde 

o princípio. Deus criou essas coisas e as colocou onde elas estão para que pudéssemos vê-las 

desde a terra. Nós vivemos no planeta Terra. Há coisas que Deus colocou aqui na Terra para 

nós. E Deus colocou certas coisas no céu para que nós pudéssemos vê-las desde a Terra. 

Porque tudo gira em torno a Sua família. O que Deus fez nesses sete dias é para a Sua família. 
Tudo o que Deus fez aqui é para a Sua família. Tudo gira em torno de ELOHIM, porque ELOHIM 

é o começo de tudo. Tudo gira em torno de ELOHIM. É por isso que isto é mencionado 

repetidamente. Porque tudo gira em torno de ELOHIM, da Família de Deus. Essa é a razão pela 

qual Deus está fazendo tudo isso. 

E Ele disse: Haja luminares na expansão dos céus, para haver separação entre o dia e a 
noite; e sejam eles sinais para as estações, os dias e os anos. Havia coisas que Deus tinha 
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que fazer para que a Terra voltasse a girar novamente em sua órbita, para que pudéssemos 
contar o tempo da maneira correta. E isso foi o que Ele fez. Deus colocou as essas coisas no 

céu para que os seres humanos pudessem vê-las desde a terra. Nós não sabemos o que estava 

acontecendo com a lua então. Nós não sabemos o que estava acontecendo com a rotação da 

lua. Não sabemos quanto tempo as coisas ficaram fora do lugar. Mas Deus restabeleceu tudo 

para que a vida humana pudesse existir na terra. Eu gosto muito do que esse versículo diz 
sobre o que Deus fez com a lua e tudo mais para colocar a Terra de volta na sua órbita. Ele 

colocou as coisas de volta em seu lugar, em harmonia, como era Seu propósito para o ser 

humano desde o começo. 

... e estações. Essa é uma palavra única. Para as estações. Para que pudéssemos contar os 
dias e os anos. Nós sabemos quando um dia começa e quando termina. Deus fez isso por nós, 

para que pudéssemos contar o tempo. E nós sabemos como fazer isso da maneira certa. 

Sabemos quando começa e quando termina o Sabbath semanal. Deus quer que saibamos 

quando é esse dia. Um dia que Ele reservou para um propósito especial. Sabemos que o dia 

começa quando o sol se põe e termina no seguinte pôr-do-sol. Nós sabemos contar um dia. 
Podemos contar e saber quando devemos celebrar o Pessach. Nós podemos saber quando são 

os Dias Sagrados de Deus. Deus colocou todas essas coisas em movimento para um propósito 

muito importante: Sua família. 

Eu gostaria de fazer outro parêntesis aqui para mostrar algo sobre ELOHIM e sobre o que está 
escrito no primeiro capítulo de Genesis sobre o que Deus está fazendo, sobre o que Ele está 

preparando. E a palavra que foi traduzida aqui como “estações” é uma palavra que significa 

“tempos designados”. Deus separou esses dias desde o começo dos tempos. Incluindo o 

Sabbath semanal, é claro. Esse também é um “tempo designado”. Podemos ler em Gênesis 2 

que Deus separou o Sabbath para uso e propósito sagrados. Ele santificou esse dia. Ele separou 
esse dia. E Deus quer que nós também separemos esse dia para uso e propósito sagrados. Nós 

devemos santificar esse dia. Isso não significa que temos o poder de abençoar esse dia, de 

santificar esse dia. Isso não é o que isso significa quando Deus fala sobre nossa parte nisso. 

Isso significa que escolhemos estar de acordo com Deus. Devemos fazer a nossa parte e 

separar esse dia para uso e propósito sagrados também. Isso significa que devemos nos 
submeter ao propósito de Deus. 

Eu gostaria de fazer mais um parêntesis para ler algo em Levítico 23. Estamos aqui hoje por 

causa do que Deus começou a fazer em Gênesis. O propósito de Deus é que os seres humanos 

aprendam disto. Deus preparou um caminho para que aprendamos sobre Ele. O Sabbath 
semanal é um desses dias quando podemos aprender sobre Deus. E isso é o que fazemos a 

cada Sabbath. Mas há mais coisas além do Sabbath. Há coisas que Deus começou a fazer desde 

o começo. Eu me lembro da estória de uma pessoa (não sei se foi em Cincinnati ou onde foi) 

que foi falar com seu chefe porque queria tirar férias para participar da Festa dos 

Tabernáculos. E seu chefe não concordou com isso. Vocês sabem como os chefes podem ser às 
vezes. E esse chefe disse a essa pessoa: “O seu trabalho deveria ser o mais importante, 

deveria ser a primeira coisa em sua vida. Porque se não é assim, você pode ser demitido.” E 
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então essa pessoa disse ao seu chefe: “Sim. Mas os meus compromissos já estavam 
programados ha 6.000 anos atrás.” Isso é o que fazemos todos os anos. Sabemos quando temos 

esses compromissos com Deus. Nós sabemos isto. Deus estabeleceu isto. Para agora e para o 

futuro. Isso não é como algo que uma empresa decide fazer em uma data específica. 

Levítico 23:1. Isso é especialmente para aqueles que serão chamados mais tarde, para que 
possam entender essas coisas. E para os que são novos, isto deve estar profundamente 

gravado na sua mente. Vocês devem reconhecer o que Deus fez desde o princípio, quão 

importante essas coisas são para Deus. Porque assim é como aprendemos. Assim é como 

crescemos. Submetendo e obedecendo a Deus Todo-Poderoso. E o SENHOR disse a Moisés... 
YAHWEH disse a Moisés: “Dê as seguintes instruções ao povo de Israel. Estas são as festas... 
E a tradução correta dessa palavra não é “festas”, mas “tempos designados”. É a mesma 

palavra usada em Gênesis 1:14. Estes são os Meus tempos designados. E quando Deus 

designou isto? Deus designou isto durante esses sete dias! Ele tornou isso possível para cada 

semana soubéssemos quando é o Sabbath. E cada ano nós sabemos quando devemos nos reunir 

na presença de Deus em obediência a Ele, para celebrar o Pessach, os Dias dos Pães Ázimos, o 
Dia de Pentecostes, e todos os outros Dias Sagrados de Deus, até o Último Grande Dia. Para 

que possamos aprender sobre o nosso Deus, para que Ele possa nos moldar e nos formar. 

Porque Ele quer que escolhamos obedecer a Ele e que separemos essas datas. E essas coisas 

são muito importantes para Deus Todo-Poderoso. É por isso que o Pessach... Às vezes me 

assusta quão horríveis somos, com nossas mentes humanas, especialmente depois que somos 
capazes de ver - pelo poder de Deus - coisas que são do espírito de Deus. O Pessach é no 14º 

dia. Sabemos o quanto isso é importante para Deus. Porque temos experimentado isso. Tudo se 

encaixa! Mas algumas pessoas estendem a celebração até o dia seguinte. E isso é algo horrível! 

Isso é algo doentio e pervertido. Porque tudo começa com o Pessach, porque tudo gira em 

torno do Seu Filho, Jesus Cristo. E isso é importante para Deus! Isso é importante para Deus! 
Porque se não podemos aceitar estas coisas desde o começo, então não podemos crescer, Deus 

não pode usar-nos, Deus não pode trabalhar conosco, não pode nos moldar e nos forma. E as 

pessoas que sabiam disto e agora negam essas coisas, elas simplesmente não têm sabem o que 

fizeram. Elas não são muito diferentes do resto do mundo agora. “Sim. Isto é certo. Porque 

todos nós celebramos o Pessach no dia correto, não é? No 14ª dia?” Sim, mas você não acredita 
que seu Salvador fez tudo o que ele fez por você entre as duas noites, até o fim de sua vida. 

Se você não acredita no que Deus diz, então você não é diferente dos protestantes, que dizem 

que Cristo esteve no sepulcro da tarde da sexta-feira até o domingo de manhã. Eles não 

entendem que da sexta-feira à tarde ao domingo de manhã não são três dias e três noites. E 

as pessoas que antes faziam parte da Igreja não são diferentes dos protestantes. Os que fazem 
essas coisas. Eles então começam a adorar a Cristo que é falso, de uma maneira falsa. Mas 

eles não entendem isto. Porque esse não é o caminho de Deus. Impressionante! 

De vez em quando algumas pessoas me enviam informações sobre as fases da lua e das 

estrelas, a rotação da Terra e todas essas coisas. Porque de acordo com eles nós não 
celebramos os Dias Sagrados nas datas corretas. “Você não sabe que o que está fazendo é 

errado?” Incrível. Não. Isso não é verdade. 
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Estes são os tempos designados do SENHOR ... Ele designou essas datas. Quando? Durante o 

que nós chamamos de semana da criação, esses sete dias. Entendemos o que isso significa pelo 

contexto, pelo que acabamos de ler. ...quando vocês devem proclamar santas 
convocações... Convocações para o Seu povo. E isso é algo sagrado porque Deus está nisto, 

porque Deus quer que Seu povo se reúna em Sua presença para ser santificado, separado para 
uso e propósito sagrados. 

...quando vocês devem proclamar santas convocações na Minha presença. Estes são os 
meus tempos designados. Deus diz que essas são as datas que Ele designou. YAHWEH diz: 

“Estas são as datas que Eu designei para os seres humanos.” Para que possamos nos reunir em 
Sua presença, em unidade e em harmonia com Ele, com a mesma mente. 

Vocês têm seis dias para trabalhar, mas o sétimo dia é o Sabbath, um dia de descanso, 
quando todos deverão se reunir em santa convocação para adorar a Deus. Aqui Deus fala 

sobre o Sabbath semanal. Deus nos manda guardar o Sabbath semanal. E não só o Sabbath 
semanal. Deus também nos ordena guardar os Sabbaths anuais, todos os anos. 

Vocês têm seis dias para trabalhar, mas o sétimo dia é o Sabbath, um dia de descanso, 
quando todos deverão se reunir em santa convocação para adorar a Deus. E hoje nós 

estamos reunidos aqui no espírito com Deus. E alguns não podem estar aqui hoje porque estão 
doentes, mas em espírito, em obediência a Deus, eles estão me ouvindo e estão sendo 

alimentados por Deus. Porque eles separaram essa data para esse propósito. Da mesma forma 

que todos vocês que estão sentados aqui hoje. Eu fico admirado com algumas pessoas que 

interpretam erroneamente o que está escrito no livro de Hebreus 10:25 sobre a comunhão: 

Não deixemos de reunir-nos como igreja. Alguns pensam que devemos nos reunir com outros 
grupos e ter comunhão com eles. Mas como você pode ter comunhão com pessoas que não têm 

o espírito de Deus? Eles estão dormindo! Se eles estão dormindo, como podemos ter comunhão 

com eles? Porque a comunhão a que Deus se refere, nesse contexto, é a comunhão com Ele, 

espiritualmente. Isso deve ser algo espiritual, porque Deus está nisto. É por isso que eu gosto 

muito do que está escrito em 1 João sobre essa comunhão. Isso é algo espiritual. Podemos ter 
um relacionamento com Deus. Não se trata apenas de nos reunir com outras pessoas que 

guardam o Sabbath e os Dias Sagrados de Deus. Isto é algo que vai muito além! E eu sei que 

sabemos disso. A maioria de nós sabe disso. Alguns ainda estão aprendendo essas coisas. 

Incrível! E sim, se agora você é o único em uma região onde antes haviam umas 1.500 pessoas, 

você pode ter comunhão com o seu Deus. Hoje em dia Deus nos permite ter comunhão de uma 
maneira única, podemos estar em comunhão em espírito e com os outros ao mesmo tempo. 

Eu me lembro que na Festa dos Tabernáculos o Sr. Armstrong costumava falar em 

videoconferências, via satélite, com todas os lugares onde estávamos celebrando a Festa ao 

redor do mundo. Podíamos vê-lo em uma grande tela. As pessoas podiam ver e ouvir ao Sr. 
Armstrong em diferentes lugares ao mesmo tempo. Incrível! E o espírito de Deus estava 

trabalhando em Seu povo. Onde quer que estivéssemos, estávamos sendo motivados e 
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inspirados por Deus. Deus estava presente, Ele estava trabalhando com o Seu povo, estava 
abrindo nossas mentes para nos dar uma compreensão mais profunda e uma maior apreciação 

de Seu plano e de Seu propósito. E nós crescemos muito por causa disso. Nós tínhamos 

comunhão espiritual com o Pai e com Seu Filho, Jesus Cristo. 

Somos seres humanos, somos carnais. E nossa tendência é pensar no que é físico. Isto é o 
primeiro que vemos, as coisas físicas. E às vezes podemos julgar uns aos outros por isto, 

podemos criticar, podemos censurar uns aos outros, sem entender o que estamos fazendo. 

Porque o que realmente conta são as coisas do espírito de Deus, da mente de Deus. O que 

realmente conta é a transformação da nossa mente. O importante não é si estamos fazemos 

bem certas coisas! O importante é nossa atitude para com Deus, nossa resposta a Deus. Isso é 
o que conta. É por isso que em nossos relacionamentos essas coisas são tão importantes. Nossa 

atitude para com Deus. E cometemos erros? Claro que sim. Caímos? Claro que sim. Mas quando 

só podemos ver o lado físico, quanto mais as pessoas pensam a nível físico, mais difícil é para 

elas julgar. E eu lhes digo uma coisa: eu estremeço quando ouço as pessoas julgando o povo de 

Deus. Você não sabe o que está fazendo se você julga o povo de Deus. Você se coloca em uma 
posição na que somente a Deus e a Seu Filho podem estar. Você não pode fazer isto. E se você 

faz isso, você está pecando. E é melhor você se arrepender. Entendemos isso? 

Foi por isso que antes da Festa tivemos alguns sermões sobre os relacionamentos e sobre a 

forma como pensamos uns dos outros. Porque se não pensamos da maneira correta, então não 
estamos nos submetendo a Deus e ao Seu espírito. E então Ele não pode trabalhar conosco. 

Então só podemos entender as coisas a nível físico. Por quê? Podemos ouvir certas coisas sobre 

o Sabbath, sobre o sétimo dia - como os adventistas do sétimo dia - mas o espírito de Deus não 

está ali. Deus não está revelando as coisas ali. Relacionamentos. Relacionamentos. 

Relacionamentos. Relacionamentos.  

Os relacionamentos são tão importantes para Deus! Porque é disso que se trata ELOHIM. Se 

não entendemos do que se trata ELOHIM, ainda temos muito o que aprender. Se não 

entendemos o que é essa família que Deus tanto deseja, que essa família deve estar em 

unidade de espírito. Todos nós devemos alcançar essa unidade de espírito, devemos trabalhar 
para alcançar isso, devemos lutar por isso em nossas vidas. Paulo explica que uma parte de 

nós se sente atraída pelo mundo, por causa da nossa natureza carnal, mas que com o homem 

interior escolhemos o que Deus colocou na nossa mente. Isso é o que significa “o homem 

interior”. É a nossa mente. É o que você “vê”, o que você pode crer, o que Deus comunica ao 

seu ser. E é isso que escolhemos, a isso nos aferramos. É por isso que nos arrependemos 
quando caímos e cometemos pecado. E Deus é muito misericordioso para conosco. É disso que 

se trata a nova aliança, de Sua misericórdia, que Ele nos concede como Seus filhos, se nos 

arrependemos. E quando nos arrependemos, Deus é fiel e nos perdoa. Se nossa atitude e nosso 

espírito para com Ele são corretos. 

Eu fico admirado com certas coisas. Nunca, nunca, nunca... Há coisas que devemos que julgar, 

coisas que as pessoas fazem e como podemos lidar com certas coisas. Mas há uma grande 

 13



diferença entre isso e julgar os outros, criticar os outros, ser cruel com os outros. Isso e 
errado. Esse é um espírito errado. Deus nos diz que devemos ter um espírito correto para com 

os outros. E você sabe que espírito é esse? É um espírito que perdoa, um espírito paciente. 

Dar. Perdoar às vezes implica dar. Porque nossa natureza não quer dar. Ela sempre quer 

receber. Às vezes alguém nos magoa e queremos nos vingar, temos um espírito errado, uma 

atitude errada. E guardamos rancor das pessoas por diferentes razões. Às vezes fazemos isso 
porque pensamos que somos melhores que outros: “Eu sou melhor que eles”. Assim é a 

natureza humana. 

É como a atitude das pessoas na Era da Filadélfia em relação a Era de Laodicéia. Muitos 

querem continuar pertencendo à Era da Filadélfia. Porque pertencer à Era da Filadélfia é 
muito melhor do que pertencer à Era de Laodicéia, não é? Isso me faz pensar nesse nome em 

si. Eu fico admirado com isso, porque se tudo o que você pode sentir é um amor do tipo philia, 

você é um ser humano muito miserável na perspectiva do plano de Deus. Porque temos que 

ter o amor do tipo ágape. O amor philia é apenas o amor humano egoísta. Philia e Filadélfia 

refletem o que tínhamos na Igreja de Deus Universal. Deus nos permitiu crescer muito, mas 
nosso nome refletia o amor do tipo philia. Nós éramos como uma fraternidade. Nós estamos lá 

porque isso era o que tínhamos em comum uns com os outros. E porque tínhamos uma 

liderança muito forte, tínhamos uniformidade em certas coisas que fazíamos, em certas coisas 

que não eram permitidas ou toleradas. Mas então nós crescemos tanto, éramos tantos que 

essas coisas começaram a passar despercebidas ou só se sabiam quando já tinham causado 
muitos danos. Entendemos isso? Eu sei que entendemos isso. Ágape. Nós devemos ter o amor 

de Deus em nós. Não o amor humano, que é egoísta. Não um amor fraternal. Não algo como: 

“Eu tenho que te amar porque somos parte da mesma Igreja e vamos juntos a Festa dos 

Tabernáculos”. Porque isso é o que acontece muitas vezes. Não há crescimento espiritual. 

Geralmente as pessoas se sentem atraídas por outras que têm a mesma opinião. E nossa 
tendência é menosprezar aqueles que não têm a mesma opinião que nós. Eu odeio as 

“panelinhas”, eu sempre odiei essas coisas! As pessoas se juntam nessas “panelinhas” e nunca 

se misturam. E elas têm problemas entre elas, criticam e julgam umas as outras. E isso 

simplesmente reflete uma coisa: que isso não é de Deus. Isso simplesmente não é de Deus, 

porque Deus não está nessas coisas. Deus não está nisso. Bem, eu sei que havia uma razão 
para que essas coisas existissem. 

Versículo 4 - Estes são os tempos designados... Não são “festas”. Em hebraico, essa palavra 

não significa “festas”. Significa “tempos designados”. Estes são os tempos designados do 
SENHOR, de YAHWEH ELOHIM, as santas convocações, que vocês convocarão no seu tempo 
determinado. E isso foi traduzido da mesma maneira que em Gênesis. A tradução correta não 

é “estações”, é “tempos designados”. ...que vocês convocarão no seu tempo determinado. 
E é isso que fazemos. Essa é a Festa dos Tabernáculos. Se nos submetemos a Deus, Ele 

trabalha conosco e nos ensina sobre a Festa dos Tabernáculos. “Seus tempos designados” nos 

revelam sobre esta fase do plano de Deus. 
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E para mim, este é o mais incrível. Todos são incríveis, mas este aqui revela mais claramente o 
que Deus está fazendo. No contexto de todos os outros. O Pessach significa que devemos sair 

do pecado. Os Dias dos Pães Ázimos, o Dia de Pentecostes, a bênção de ter o espírito de Deus 

e a Lei de Deus escrita em nossos corações e em nossas mentes (porque assim é como Deus 

cumpre isto). Isto também representa as primícias. A Festa das Trombetas, o Dia da Expiação, 

a segunda vinda de Jesus Cristo, quando estaremos expiados com Deus, quando estaremos em 
harmonia com Deus, quando Satanás já não estará por perto. Isso é algo que esperamos com 

grande expectativa. E tudo isto se cumprirá – em parte – quando Jesus Cristo voltar. Isso será 

se cumprirá por completo no final dos 1.000 anos. E depois disso será magnificado muitas 

vezes - o Dia da Expiação. 

E então temos a Festa dos Tabernáculos - moradas temporárias. E isso é o que você e eu 

somos. Se podemos ver todo o quadro, se podemos entender o que são essas moradas 

temporárias, físicas, Deus nos revela que isso é o que Ele deu a cada um de nós. Todos nós 

temos uma morada temporária, graças a Deus. E se permitimos que Deus viva em nós, 

podemos permanecer em Deus e Deus pode permanecer em nós. E quando Ele nos chama, nos 
atrai, nos tornamos parte de algo muito mais importante: Seu templo, o tabernáculo de Deus. 

Já não somos apenas parte de algo temporário. Algo começa a acontecer em nós, algo que é 

de natureza espiritual, que ocorre a nível espiritual, em uma família espiritual. E começamos 

a crescer, começamos a mudar, começamos a nos assemelhar cada vez mais ao nosso Deus, 

porque nossa maneira de pensar está em unidade com Ele. E quanto mais podemos crescer 
nisso, espiritualmente, mais nos aproximamos de Deus. Isso é uma coisa muito bonita, não é? 

O que Deus nos deu é incrivelmente belo! 

E esses dias representam algo que Deus está fazendo em todos nós, de modo que, quando o 

Milênio comece, haverá 144.000 pessoas que conseguiram isso. Todo esse processo terminará 
para elas, e elas já não viveram em moradas temporárias. E então uma nova era começará. 

Jesus Cristo e os 144.000 governarão nesta terra por 1.000 anos, para levar muitos mais à 

Família de Deus. 

Nós estivemos falando sobre isso ontem à noite. E eu não sei quando eles serão parte da 
Família de Deus. E você também não. Haverá a morte? Eu não sei. Deus ainda não revelou isso. 

Eu acredito que sim. Todos os que viveram pela fé durante esses 6.000 anos, sabem o que 

aconteceu com eles? Com os que já não estão conosco hoje? Eles estão mortos. Eles ansiavam, 

eles viam algo do que queriam fazer parte. Talvez no final dos 1.000 anos. Talvez depois que 

Satanás tenha sido eliminado. Talvez justo antes de ele seja eliminado. Eu não sei. E você 
também não sabe. Mas isto será emocionante. E ha coisas pelas que os seres humanos devem 

passar para que possam aprender. 

Alguns tiveram que esperar durante muito, muito tempo. Mas você sabe o que acontece? Deus 

faz as coisas de tal maneira que eles não são conscientes disso, eles não sabem disso. Abraão 
não sabe que ele está esperando há tanto tempo. Moisés, Noé. Há quanto tempo eles estão 

esperando? Mas isso não é nada para eles. O plano de Deus é maravilhoso. Quando eles foram 
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dormir, espiritualmente, um sonho que é, como descrito em Tessalonicenses, como “estar em 
Cristo”. Eles estão mortos. Eles receberam o selo de Deus e eles farão parte dos 144.000. Eles 

vão despertar ao mesmo tempo que alguns de nós também serão despertados. E, como alguns 

de nós, eles também serão transformados em um instante. Incrível! E não serão muitos. Não 

serão muito que estarão vivos e serão transformados. Estar vivo em um corpo físico e em um 

abrir e fechar de olhos estar em um corpo espiritual? Porque muitas coisas vão acontecer em 
um momento, bem rápido. E se você estiver morto e você é despertado de repente, você 

sentirá o mesmo. Incrível! 

E novamente, versículo 4 - Estes são os tempos designados do SENHOR, as santas 
convocações, que vocês convocarão no seu tempo determinado.  Vou continuar lendo um 
pouco mais aqui. No 14º dia do primeiro mês, à noite, é o Pessach do SENHOR. Isso é no 14º 

dia. Não no 15º dia ou no 13º dia. Tudo acontece no 14º dia. Isso é muito simples. E no 15º dia 
do mesmo mês... Há algo diferente no 15º dia. ...é a Festa... E essa é a tradução correta. 

Essa palavra é “festa”. Não é “tempos designados”. É uma festa. As vezes a Bíblia se refere ao 

Pessach como “a preparação”. O dia do Pessach é um dia de preparação. Como o sexto dia da 
semana é um dia de preparação para o sétimo dia, para o Sabbath de Deus. O sexto dia é o 

nosso dia de preparação. E o dia do Pessach é um dia de preparação para uma festa muito 

importante, para o primeiro dos Dias Sagrados no plano de Deus: o primeiro Dia dos Pães 

Ázimos, o 15º dia do mês de Abib (de Nisan). E no 15º dia do mesmo mês é a Festa dos Pães 
Ázimos para YAHWEH. Sempre. Isso sempre foi para YAHWEH. Para YAHWEH ELOHIM. Durante 
os sete dias dessa festa vocês comerem pão sem fermento. 

Vamos a Gênesis 1 e vamos ler sobre uma incrível revelação de Deus sobre o Seu propósito 

para ELOHIM. Nós sabemos isto. Mas Ele nos fortalece um pouco mais nisso, Ele nos diz isto um 

pouco mais claramente. Gênesis 1:26 - E ELOHIM disse: Façamos o homem à nossa imagem, 
conforme a nossa semelhança; e que domine... Uma frase muito importante. ...sobre os 
peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo 
réptil que rasteja sobre a terra. Deus deu ao homem domínio sobre todas as coisas. E no 

futuro Deus vai engrandecer isso ainda mais. Mas é incrível o que nos é dito aqui. E como tudo 

o mais, tudo se encaixa. Isso é como o que estivemos falando antes. 

Não é necessário que você abra sua Bíblia nessa passagem, porque já lemos ela antes, mas 

este é o mesmo princípio que lemos em Eclesiastes. Isso é profético. Este é o propósito de 

Deus, é a intenção de Deus para os seres humanos. Isto é como os tempos designados que Deus 

estabeleceu para a Sua família há mais de 7.000 anos, para que possamos ir a Sua presença 
para lhe adorar nos tempos designados que Ele estabeleceu. Porque tudo gira ao redor de 

ELOHIM. Tudo gira ao redor de Sua família. Família, família, família, ELOHIM, (seja qual for o 

seu nome) ELOHIM. Para todos os que serão seres espirituais, seremos parte do Reino de Deus, 

seremos parte da família de Deus, levaremos esse nome. Todos nós. ELOHIM, a Família de 

Deus, o Reino de Deus. E teremos nosso próprio nome, que será único para cada um de nós. 
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Não abra sua Bíblia nessa passagem, mas isso é o mesmo princípio mencionado em Romanos 
4:17 - Como está escrito: “Eu fiz de você o pai de muitas nações.” Isto se refere a Abraão. 

Assim a promessa depende de Deus, em quem Abraão creu, o Deus que ressuscita os 
mortos e faz com que exista o que não existia. Deus faz isso muito mais aqui, logo no 

começo. E mais ainda nos mesmos versículos em Eclesiastes. Você pode ler esses versículos 

depois, se você quiser. Deus determinou essas coisas muito antes. Ele decidiu isso há muito, 
muito tempo atrás. E todas essas coisas, no que diz respeito a Deus, como está escrito em 

Eclesiastes, “Deus fará” ou “Deus faz”. Deus cumpre a Sua vontade. Sua família será 

realidade. Os que escolhem ser parte de Sua família. ELOHIM será uma realidade. E tudo isso 

começará, de uma maneira muito poderosa, quando Cristo voltar. 

Vamos ler novamente Gênesis 1:26 - E ELOHIM disse: Façamos o homem à nossa imagem... 
Nós seremos feitos à Sua imagem, seremos seres espirituais. Todos seremos iguais. Todos 

seremos ELOHIM, seremos deuses. E a mesma coisa acontecerá quando Cristo voltar. De 

repente, algo vai mudar em nós e vamos ver a Cristo como ele realmente é. Ele não se 

manifestará em forma humana, física. Nós o veremos pela primeira vez. E um ser que é 
espírito só pode ser visto pelo que é espírito. E nós seremos como ele então. E vamos ver a 

Cristo como ele é, como espírito. Nós não podemos ver o que é espírito. Nós só podemos ver 

algo que Deus ilumina com a Sua glória, uma forma física que não é normal. Mas isso continua 

sendo uma manifestação física. Talvez iluminada, como o rosto de Moisés quando ele desceu 

do Monte Sinai. Seu rosto estava iluminado. Nós não vamos sair por aí com o rosto iluminado, 
isso assustaria as pessoas. “O que está acontecendo? É por causa da radiação?” Deus faz essas 

coisas para glorificar a Sua vontade, para glorificar o que Ele está fazendo, Seu proposito, 

para refletir que isto é algo muito mais importante do que os seres humanos, que isso é algo 

que vai muito além do ser humano. E Deus revela aqui, desde o princípio, que todos nós 

teremos a mesma aparência. Como agora temos a mesma aparência humana. E não somente 
isso, mas também seremos semelhantes espiritualmente. Deus nos mostrou isso - o caminho de 

Deus - espiritualmente. Olhos, nariz e mãos. Mas o Seu espírito é algo que não podemos ver, 

enquanto estivermos neste corpo físico. 

E novamente: ELOHIM disse: Façamos o homem à nossa imagem... Que domine... Quem 
disse isso? Quem disse: “Que domine...”? Vamos ver isto. A Bíblia deixa bem claro quem disse 

isso. Somente um ser disse isto: YAHWEH. Isto é algo profético. Isto mostra Seu propósito e 

Seu plano para ELOHIM. ...que domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e 
sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. E criou 
ELOHIM o homem à Sua imagem... Ele criou o que Ele diz que é o propósito de tudo isso. Ele 
criou isto à Sua própria imagem. ...à imagem de ELOHIM o criou. Quem o criou? Ele. Ele, 

singular. Havia apenas um ser em ELOHIM neste momento. Ele não estava tendo uma conversa 

com os outros seres. Isso é algo profético. Isso mostra o propósito, mostra a intenção do que 

Deus vai fazer por ELOHIM, por Sua família. E algumas palavras aqui não foram traduzidas 

corretamente. E isso causa mais confusão ainda. ...ELOHIM o criou. Homem e mulher os 
criou. Deus começou tudo isso. Ele disse: Assim é como eles serão. Essa é a aparência que eles 

terão.” Fisicamente. 
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Adão foi criado de uma determinada maneira, com uma aparência física determinada, mas ele 

foi criado à imagem daquilo que todos os seres humanos podem ser espiritualmente, quando 

sejam transformados em ELOHIM. Deus não estava falando com os anjos. Eles não são ELOHIM. 

Deus não estava falando sobre algo que os anjos pudessem fazer. Eles não são ELOHIM. Isso 

não era o que estava acontecendo. Deus criou tudo. Deus os criou. É por isso que o pronome 
aqui está no singular. Quem criou tudo? Vamos ler novamente o que está escrito em Gênesis 

2:4. Deus simplesmente está revelando Seu propósito e Seu plano, de uma maneira muito 

clara. Deus remodelou a terra, fez a separação do firmamento, estabeleceu o que chamamos 

de tempo, dias, anos, estações, etc. Para que pudéssemos saber quando são os tempos 

designados, os compromissos que temos com Ele. E então Deus colocou o homem aqui na 
Terra, para cumprir o propósito para o qual Deus o criou, para que o homem pudesse se tornar 

parte de Sua família. Isto é apenas o começo.  Tudo gira ao redor disto. 

Gênesis 2:4 - Estas são as origens dos céus e da terra, quando eles foram criados, o dia em 
que ELOHIM (YAHWEH ELOHIM) fez a terra e os céus. E vejam o versículo 7 - E YAHWEH 
ELOHIM formou o homem... Quem fez isso? “Façamos o homem ...” Do que se trata isto? Qual 

é o propósito disto? A família de Deus. Isto é um pouco difícil de entender devido a maneira 

como está escrito. Eles usam certas palavras que não podemos entender muito bem, que não 

transmitem a ideia de uma família, do nome de uma família. O que Deus diz aqui é que 

seremos iguais a Ele, mas que teremos nossa individualidade. Como o Pai e o Filho, e os 
144.000. Seremos todos iguais nessa família, teremos a mesma mente, estaremos em unidade 

de espírito e de mente, mas todos seremos diferentes no que se refere às nossas experiências, 

no que se refere ao nível de crescimento que alcançamos, no que se refere ao lugar que 

ocuparemos no Templo. Nós não vamos ter as mesmas tarefas e responsabilidades. Cristo 

sempre será diferente do Pai. E nós sempre seremos diferentes de Cristo em certos aspectos. 
Mas seremos iguais porque teremos a mesma mente, o mesmo ser, estaremos em unidade, 

estaremos de acordo com o mesmo caminho de vida; o caminho do dar, o caminho de 

compartilhar. 

E YAHWEH ELOHIM formou o homem do pó da terra e soprou em seus narizes o fôlego da 
vida; e o homem foi feito ser vivente. Isso foi algo tão emocionante para Deus! E desde o 

princípio Deus revelou o propósito de tudo isso. O proposito disto é que cada ser humano que 

ia nascer depois possa fazer parte de ELOHIM, possa fazer parte da Família de Deus. 

Vamos agora a outra passagem da Bíblia. Uma passagem que já lemos antes, mas que agora 
deve ter ainda mais significado para nós, porque agora podemos entender isto muito melhor. 

Há coisas que são simplesmente incontestáveis. Coisas que são como são. É por isso que 

começamos a falar sobre o que está escrito no livro de Atos, das coisas que Cristo disse sobre 

ele e sobre seu Pai. O que Pedro disse sobre o Messias e seu pai, o que Paulo escreveu no livro 

de Atos, citando passagens do Antigo Testamento, dos Salmos, deixa muito claro quem Eles são 
e a quem se refere tudo isto. 
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Salmo 8:1- Oh YAHWEH, nosso SENHOR, quão admirável é o Teu nome em toda a terra, pois 
puseste a Tua glória sobre os céus! Tudo isso existe porque Deus o criou. E a glória é de Deus. 

Tudo o que podemos ver no universo reflete a glória de Deus, reflete o poder de Deus. Como 

essa estrela que eu mencionei antes, o esplendor disso. As paisagens que vemos quando 

viajamos de um lugar para outro, a suntuosidade, a beleza das coisas que Deus nos deu. As 

cores! Isto é incrível! As coisas das que Deus nos permite desfrutar na vida, que dão plenitude 
à nossa vida. Quanta diversidade! Graças a Deus que tudo não é o mesmo. “Nem todos os lápis 

são amarelos”. E graças a Deus por essas diferenças. É por isso que eu gosto muito do que está 

escrito em Efésios sobre as diferenças, que devemos permitir as diferenças entre nós, porque 

quando todos estivermos em completa unidade com Deus, são essas diferenças, essa 

singularidade que fazem que a vida seja mais rica, mais gratificante e mais agradável. Nós 
temos que aprender isso. 

Salmo 8:3 - Quando contemplo os Teus céus, obra dos Teus dedos, a lua e as estrelas que 
preparaste... Quem fez tudo isto? Versículo 1. YAHWEH. YAHWEH, YAHWEH, YAHWEH. Uma e 

outra vez. ... que preparaste... Isso significa que Deus estabeleceu tudo isto. Deus fez isso. 
YAHWEH fez isso. ... Eu me pergunto: O que é o homem mortal para que Te lembres dele? E 
o filho do homem, para que o visites? Contudo, o fizeste... Tu lhe fizeste. ...pouco menor 
do que os anjos... Tu, YAHWEH, fizeste o homem. Quem criou Adão, quem soprou nele o 

fôlego da vida foi YAHWEH. Não havia mais ninguém! Não é isso que Deus deixa bem claro a 

Israel? “Não há outro. Não há mais ninguém além de Mim.” Incrível! 

Contudo, pouco menor o fizeste do que os anjos e de glória e de honra o coroaste. Deus 

um grande desejo de ter Sua família. Isso é algo que nós não podemos entender 

completamente. Quanto tempo Ele esperou por isso? A emoção e antecipação que Deus sente 

por causa de onde estamos no tempo profético é algo incrível. Eu não posso imaginar o 
maravilhoso que foi quando tudo finalmente chegou a esse ponto que Deus determinou e 

planejou. Porque agora Deus podia começar a moldar e formar os seres humanos. Primeiro os 

ossos, depois a carne, os tendões. Deus então criou o primeiro ser humano. Que incrível! Que 

emocionante! Que inspirador! Porque Deus sabia aonde tudo isso levaria. Deus já sentia a 

emoção de ter uma família muito antes que os anjos fossem criados. E agora havia chegado a 
hora de começar a criar isso. 

Versículo 6 - Tu (YAHWEH) lhe deste domínio sobre as obras das Tuas mãos. Tu, YAHWEH, 

colocaste todas as coisas debaixo de seus pés. O único e eterno Deus disse isto sobre o 

homem. Ele disse isso sobre todos os seres humanos. E tal como Ele fez no começo, Ele 
começou a revelar que o homem teria domínio sobre todas as coisas que Ele criou. Quando a 

Bíblia diz que “ELOHIM fez isto”, quando lemos coisas como essa aqui e como no capítulo 2 de 

Gênesis, fica muito claro que foi YAHWEH ELOHIM quem criou tudo o que existe. Tu lhe deste 
domínio sobre as obras das Tuas mãos. Tu colocaste todas as coisas debaixo de seus pés. 
Esse é o propósito de Deus para todos os seres humanos. Podemos ter tudo isso com Deus. Sem 
limitações. Em uma grande e impressionante família, com bilhões de membros. Todas as 

ovelhas e bois, assim como os animais do campo; as aves dos céus, e os peixes do mar, e tudo 

 19



o que passa pelas veredas dos mares. Ó YAHWEH, SENHOR nosso, quão admirável é o Teu 
nome sobre toda a terra! Poder glorificar e honrar a Deus é algo muito bonito. Poder sentir 

uma maior apreciação por Deus, reverenciar mais a Deus. Quanto mais crescemos nisso, mais 

satisfatória se torna a nossa vida, mais pleno se torna esse relacionamento. 

E quando lemos no livro de Hebreus, onde Paulo cita o que está escrito aqui no Salmo 8, isso 
simplesmente ganha mais vida para nós. A partir deste ponto, Deus nos leva à próxima grande 

fase de Seu plano e Seu propósito para os seres humanos. 

Vamos a Efésios 1. Ele revela todas essas coisas, nos revela como podemos nos tornar parte de 

Sua Família, do Reino de Deus. Ele revela o que somos, as fases iniciais das coisas que são 
representadas aqui nesta Festa dos Tabernáculos, o Reino de Deus que vira para reinar nesta 

terra. O Reino de Deus. Esse é um grande começo. Porque isso tem um começo, não é? E esse 

começo é Cristo. Todo o plano de Deus, tudo o que Ele está fazendo, a razão de tudo isto. 

Entendemos que tudo o que Deus faz gira ao redor do que lemos em Gênesis 1? ELOHIM. Seres 

espirituais. Tudo isto é para ELOHIM. Os que vão ministrar àqueles a quem Deus vai chamar 
para fazer parte de ELOHIM, os que Deus vai levar à Sua Família. Eles vão ajudar nesse 

processo. O universo, a terra, a vida, tudo existe em função disso. Deus nos deu a vida física, 

como seres humanos, para que possamos começar o processo de ser transformados em 

ELOHIM, para que possamos fazer parte da Família de Deus. E tudo isso se cumpre em Cristo e 

através de Cristo - ELOHIM. Você não pode fazer parte dessa família se não for através de 
Cristo. Isto é o que Deus nos diz uma e outra vez. Mas se lemos isso pensando somente no lado 

físico, às vezes pensamos: “Deus fez a terra. Ele e o outro ser fizeram tudo isto. Porque Deus 

fez tudo através dele”. Não. Isso não é verdade. YAHWEH criou tudo isso sozinho, sozinho. 

Efésios 1:1 - Paulo, um apóstolo de Cristo pela vontade de Deus... Se é da vontade de Deus 
chamá-lo e fazer algo em sua vida, se Ele tem um propósito para você, sabe o que acontece? 

Deus fará isso. Ele fará isso. Há coisas que não podemos nem sequer começar a entender. Mas 

nós crescemos. Se Deus tem um propósito, Ele moldará e formará certas coisas em você, para 

que quando chegue o momento... Ele nos conhece. Ele conhece os seres humanos. Ele sabe o 

que temos que fazer para chegar aonde estamos indo. Ele sabe o que há em nós mesmo antes 
de nascermos. Ele nos conhece. E quando Ele tem um propósito para nossas vidas, Ele nos 

chama e nos atrai, Ele trabalha conosco para moldar e formar certas coisas dentro de nós. 

Todos nós passamos por diferentes experiências. Isso é algo que me deixa admirado. O que 

Deus vai fazer em nós, o que Deus preparou para nós. Como com os 144.000. Porque cada um 

de nós terá uma tarefa diferente, algo que será único para cada indivíduo. E Deus nos permite 
ser diferentes. E as coisas pelas que temos que passar para chegar onde temos que chegar? 

Deus é o oleiro e nós somos o barro. É incrível entender como Deus nos molda e nos forma. 

O rei Davi? Você acha que ele cresceu nas condições em que ele cresceu e passou pelas coisas 

pelas que passou por acaso? Deus trabalhou com ele em muitas situações diferentes para 
moldar e formar dentro dele algo que o levou a responder a Deus da maneira como ele 

respondeu a Deus. E temos que escolher ao longo do caminho. Sim. Mas Deus sabe como 
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trabalhar conosco. Deus ainda não está chamando a todos agora. Esse não é o propósito de 
Deus agora. Ele não está trabalhando com todos os seres humanos. Ele permite que as pessoas 

sigam o caminho que elas escolhem. E ao mesmo tempo Ele nos permite fazer várias coisas. 

Mas quando Ele trabalha conosco, Ele nos molda, Ele sabe que tipo de condições precisamos 

ter ao nosso redor. Isso é o que chamamos de moldar e formar. Deus sabe as coisas pelas quais 

devemos passar na vida. 

Eu não tinha planejado falar sobre isso, mas eu penso em tudo pelo que passamos nos últimos 

dez anos. Coisa que dolorosas, coisas que nos fizeram sofrer. Passamos por muita dor e 

sofrimento. Mas é através da dor e do sofrimento que estamos sendo moldados e formados, 

que chegamos onde estamos agora. Isso nos ajudou a ter mais audácia, mais confiança em 
Deus, porque vemos o que Ele está fazendo em nossas vidas. Crescemos nessa confiança no 

que Ele está fazendo conosco, em nossas vidas. E somos cada vez mais fortalecidos à medida 

que Ele nos molda e nos prepara para chegar onde devemos estar. 

E um dia nós saberemos tudo o que aconteceu. Quando Deus viu a Igreja fazendo o que fez, 
Ele não pôs as mãos na cabeça e disse: “E agora? Como Eu vou poder treinar a 

144.000pessoas?” Entendemos isso? Deus tinha um propósito para alguns de nós. Ele ia usar 

alguns de nós, você e eu, para fazer o que Ele está fazendo. É por isso que você está aqui 

hoje. Porque Deus fez certas coisas em sua vida. Deus fez certas coisas na minha vida. Não foi 

por acaso que fomos a Lubbock. Não foi por acaso que chegamos a Cincinnati. Não foi por 
acaso que passamos por tudo o que passamos em Erie, na Pensilvânia. Foi a pior angústia que 

eu experimentei espiritualmente, nos últimos sete anos. Mas se eu não tivesse passado por 

tudo isto, se eu não tivesse lutado contra os que se opõem a Deus, contra esses espíritos 

imundos, eu não estaria preparado para passar pelo que Deus me fez passar mais tarde, em 

Toledo. E alguns de nós, que estávamos nesses lugares, nada disso foi por acaso. Deus está 
trabalhando conosco. O Grande Deus que criou o universo tão vasto que nem podemos sequer 

começar a entender, Ele sabe moldar a cada um de nós para o que Ele vai fazer no futuro. É 

incrível entender isso. Deus sabe o que faz. 

E novamente, Efésios 1. ... pela vontade de Deus, aos santos que estão em Éfeso e fiéis em 
Cristo Jesus: a vocês graça e paz, da parte de Deus, nosso Pai, e da do Senhor Jesus Cristo. 
Essas frases somente devem nos levar a apreciar mais o que Deus está fazendo. Antes, a 

muitos anos atrás, quando eu lia coisas assim, eu não pensava sobre essa parte. Eu lia essas 

saudações iniciais sem prestar muita atenção nelas. Como as genealogias. Não. Essas coisas 

são muito belas. O que ele diz aqui no começo. Paulo, apóstolo de Cristo, pela vontade de 
Deus. Estamos aqui porque Deus nos chamou. É por Sua vontade que estamos aqui. É por 

causa do que Ele está fazendo, por causa do que Ele está moldando e formando em nós. Sim. 

Temos que escolher. E sim, são essas escolhas que muitas vezes determinam o que vamos 

experimentar na vida. Mas se Ele tem um propósito, Ele fará isto. Ele vai cumprir isso. Graças 

a Deus. 
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...aos santos que estão em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus:  a vocês graça e paz, da parte de 
Deus, nosso Pai, e da do Senhor Jesus Cristo. Bendito seja o Deus e Pai ... Não é isso 

impressionante? Não deve haver confusão sobre isso. “Deus e Pai”. Quando eles liam essas 

coisas, eles sabiam exatamente o que significava. Eles sabiam a quem isso se refere. ...Deus e 
Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais 
nos lugares celestiais... Isso vem de Deus. ... em Cristo. Quando Deus começa a nos atrair a 
Ele, depois que somos batizados e gerados pelo espírito de Deus, podemos permanecer em 

Cristo, podemos estar em Cristo. Isto é verdadeiro se permanecemos em Cristo. E quando nos 

separarmos de Cristo, devemos nos arrepender rapidamente para poder continuar em Cristo, 

para poder continuar com esse processo. 

Versículo 19. E irmãos, por favor entendam, nós passamos por certas coisas, passamos por 

várias provas às vezes e temos que tomar decisões. Mas quando a nossa mente fica 

estabelecida em Deus, Ele fará o que tem que fazer. E em algumas situações, Ele faz o que 

tem que fazer de qualquer forma. Talvez falaremos sobre isso em outros sermões mais 

adiante. E nossa parte nisso é nossa resposta a Deus, são as escolhas que fazemos diante de 
Deus. E em muitos casos isso depende de onde estamos no propósito e no plano de Deus. E 

tenho certeza que falaremos sobre isto em alguns sermões, quando chegar a hora para isto. 

Versículo 19 - Também oro para que vocês entendam a grandeza insuperável do poder de 
Deus para conosco, os que cremos. É o mesmo poder grandioso que ressuscitou Cristo dos 
mortos e o fez sentar-se no lugar de honra, à direita de Deus, nos domínios celestiais. O 

próprio Deus fez tudo isso. Ele colocou Cristo nos céus, à Sua direita. Agora ele está muito 
acima de qualquer governante, autoridade, poder, líder ou qualquer outro nome não 
apenas nesta era, mas também nas eras futuras. Deus submeteu todas as coisas à 
autoridade de Cristo e o fez cabeça de tudo, para o bem da Igreja. E, por favor, entendam 
que o propósito de Deus para os seres humanos é submeter todas as coisas à nossa autoridade. 

Mas Cristo é o primeiro. Ele é o primeiro dos primeiros frutos. Ele é nosso irmão mais velho. 

Há coisas que Deus realiza nele e através dele e não através de nenhum dos outros que se 

tornarão ELOHIM. E aqui diz: ...o fez cabeça de tudo, para o bem da Igreja. E, obviamente, 

há mais nessa história para todos nós. 

Vamos a Hebreus 1. Já falamos sobre este capítulo no sermão de ontem, mas vamos ler 

novamente alguns versículos no contexto do que estamos falando agora. E depois vamos ler o 

capítulo 2. Vamos ler isso rapidamente, dos versículos 1 a 3 - Deus (YAHWEH), que no 
passado falou muitas vezes e de muitas maneiras, aos pais, pelos profetas, a nós Ele nos 
falou nestes últimos dias, pelo Seu Filho... Através do Seu Filho, Jesus Cristo. ...a quem 
constituiu herdeiro de tudo... Herdeiro de tudo. E Deus fez o mesmo conosco. Mas Cristo é o 

primeiro, o mais importante, o mais poderoso. ... e através do qual Ele criou os mundos... As 

eras. O Sr. Harrel falou sobre isso ontem. Isso significa, literalmente, o mundo vindouro. 

Porque, do que se trata tudo isso? De ELOHIM. Da família de Deus, do Reino de Deus. As boas 
novas. Ele é o esplendor da glória de Deus. Ele é o resplendor da Sua glória, e a expressa 
imagem da Sua pessoa...  Ele é o primeiro. E nós? O que vamos ter? Ele é aquele que 
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sustenta todas as coisas com a palavra do seu poder. E, depois de ter purificado os seres 
humanos dos seus pecados... Aqui ele fala da singularidade de Cristo no plano de Deus, acima 

de todos os outros. ... se sentou à direita da Majestade, nas alturas. 

Vamos a Hebreus 2:1 - Portanto, convém-nos atentar, com mais diligência, para as coisas 
que já temos ouvido, para que, em tempo algum, nos desviemos delas. Porque, se a 
palavra falada pelos anjos permaneceu firme, e toda transgressão e desobediência 
recebeu a justa retribuição, como escaparemos nós, se não atentarmos para uma tão 
grande salvação? Nós podemos escolher as coisas que fazemos. E Deus nos anima, nos avisa. 

Primeiro, o próprio Senhor Jesus anunciou essa salvação; e depois aqueles que a ouviram 
nos provaram que ela é verdadeira. Ao mesmo tempo, por meio de sinais de poder, 
maravilhas e muitos tipos de milagres, Deus confirmou o testemunho deles. E distribuiu 
também os dons do espírito santo de acordo com a sua vontade. A vontade de quem? De 

Deus. Isto se refere a YAHWEH e ao que Ele está fazendo. 

Pois Deus não deu aos anjos o poder de governar o mundo novo que está por vir, o mundo 
do qual estamos falando. E a quem deu esse poder? Pelo contrário, em alguma parte das 
Escrituras Sagradas alguém afirma: “O que é o homem para que penses nele? E isso se 

refere novamente a YAHWEH. “Que é o homem para que Tu, YAHWEH, penses nele?” Ou o 
filho do homem, para que o visites? 7 Tu o fizeste um pouco menor do que os anjos... E 

isso se refere aos seres humanos, a toda a humanidade. Tu o fizeste um pouco menor do que 
os anjos, de glória e de honra o coroaste...  Que coisa maravilhosa! Nós ainda não temos 

essa glória e essa honra. Nós temos somente um começo disto nesta vida física, temos uma 

incrível existência nesta terra como seres humanos. Mas há muito mais. Há muito mais no 

propósito e no plano de Deus, é claro. Há uma glória que Ele determinou para cada um de nós 

antes do começo dos tempos! Esse é o propósito de Deus para nós! Eu mal posso esperar para 
receber essa glória. A glória que Ele preparou para mim antes que o mundo começasse a 

existir. A glória que Ele preparou para você antes da fundação do mundo! A glória que todos 

nós desejamos, quando Ele nos dirá: “Agora você pode fazer parte de ELOHIM, da Família de 

Deus!” E é isso que queremos. Não está claro o que Jesus Cristo diz, que ele entendia o 

propósito e o plano de Deus para ele e para a família de Deus, para todo o resto? 

Versículo 8 - Tu (YAHWEH) lhe deste autoridade sobre todas as coisas. Isto é impressionante! 

Qual foi a pergunta no começo? “O que é o homem para que penses nele? Isso não se refere 

apenas a Cristo. Isso se refere a todos os seres humanos. Isso começa em Cristo e se cumpre 

em Cristo e através de Cristo. Mas isso é para todos os seres humanos que Deus colocou nesta 
terra. Quando se diz que Deus lhe deu autoridade sobre “todas as coisas”, isso quer dizer 
que nada ficou de fora. Tudo estará debaixo da autoridade de ELOHIM. Esse é o propósito de 

Deus, esse é o plano de Deus. Mas agora, quando isso foi escrito, ainda não vemos todas as 
coisas submetidas a sua autoridade. A autoridade de quem? Dos seres humanos! Isso é o que 

Deus revelou desde o princípio em Gênesis 1. Porque tudo está lá, o propósito de Deus, sobre 
o que podemos ler no resto deste livro. Isso é muito bonito! 
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Mas agora ainda não vemos todas as coisas submetidas a sua autoridade. A autoridade dos 
seres humanos. Versículo 9. Isto é o que vemos. Contudo, vemos Jesus, que por pouco 
tempo foi feito... Ele foi feito.  ...um pouco menor que os anjos. E que, por ter sofrido a 
morte, agora está coroado... Ele foi coroado. ...de glória e honra. Sim, pela graça de Deus, 
Jesus experimentou a morte pelo bem de todos.  

Esse é o propósito de Deus, através do Seu Filho, através do Messias, através de Cristo, através 

do sacrifício do Pessach. Porque convinha que Deus, por quem todas as coisas... E a palavra 

“por” é uma preposição que indica o canal de uma ação. Isso é, “através de”. Porque 
convinha que Deus, por quem todas as coisas existem... Onde? Isso não se refere a tudo o 

que Deus criou antes! Não foi Jesus Cristo quem criou tudo isso! Ele aqui se refere ao plano de 
Deus, a razão pela qual tudo foi criado. Tudo foi criado em Seu Filho e através de Seu Filho. 

Nós podemos ser parte de Sua família. Se trata de ELOHIM! E é incrivelmente emocionante 

entender isto. Tudo o que existe! E somente YAHWEH ELOHIM sempre existiu. Somente Ele. E 

Ele tinha um propósito que cumprir. E tudo o que Ele fez foi cumprir esse propósito. Essas são 

as boas novas sobre as quais podemos ler em toda a Bíblia. O Reino de Deus, a Família de 
Deus. Isso é algo incrível, incrível, incrível de entender! 

... por quem todas as coisas existem e subsistem, fizesse o que era apropriado e tornou 
Jesus perfeito por meio do sofrimento, a fim de levar... Esse é o proposito de tudo isto! O 

proposito de tudo isto não são as coisas físicas que YAHWEH criou, que Ele trouxe à existência. 
O proposito de tudo isto não é o fato de que YAHWEH colocou o homem na terra e lhe deu 

vida. O propósito de tudo isto é levar muitos filhos à glória! A glória que Deus preparou para 

nós antes que os anjos fossem criados! Quem é você? Como você pode saber essas coisas? Você 

acha que quando Jesus clamou, porque ele sabia que seu momento tinha chegado, que ele não 

desejava, que ele não esperava o que ele acreditava e sabia que ele estava prestes a receber? 
A glória que Deus preparou para nós muito antes da fundação do mundo. Isso não significa que 

Cristo já existia então. Aqui se refere a algo que ele acreditava e sabia, a algo que nós 

também temos em Deus. O que está escrito em Eclesiastes? Leia isso novamente. Incrível! 

Se Deus quer fazer algo, se é da vontade de Deus fazer algo, isso se cumpre. O que Deus 
planejou há muito tempo, se cumprirá. Tudo o que está acontecendo agora é porque Ele 

propôs isso muito antes. O fato de estarmos onde estamos agora, o que estamos fazendo 

agora, é porque Ele planejou isso a muito tempo atrás. O que está prestes a acontecer na 

terra é porque Deus que que seja assim. Ele determinou como as coisas aconteceriam, como 

Ele poderia moldar... É maravilhoso saber que muito antes de Deus colocar o ser humano na 
terra, muito antes de que Deus criasse os anjos, Ele já tinha esse propósito, Ele já tinha 

planejado como Ele vai para levar bilhões de pessoas à glória. Deus já tinha planejado que 

certas coisas iam acontecer em um período de 6.000 anos, para poder chegar aos 1.000 anos 

estantes. Nós servimos a um Deus tão incrível, tão incrível, tão poderoso!  E é muito difícil 

para nossas mentes humanas entender isto. E a realidade é que o ser humano não pode 
entender isso. Até que Deus comece a nos atrair e nos levar a um ponto em que temos que 

escolher: “Isso é o que eu quero e quero”. Porque Deus nos leva a esse ponto através de um 
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chamado, para que possamos ser gerados pelo Seu espírito, para que possamos crescer, 
conquistar e vencer. 

Contudo, vemos Jesus, que por pouco tempo foi feito um pouco menor que os anjos. E 
que, por ter sofrido a morte, agora está coroado de glória e honra. Sim, pela graça de 
Deus, Jesus experimentou a morte pelo bem de todos. Porque convinha que Deus... Isto é 
impressionante! ...por quem todas as coisas existem e subsistem, fizesse o que era 
apropriado e tornou Jesus perfeito por meio do sofrimento, a fim de levar muitos filhos à 
glória. O propósito de Deus é dar grandes coisas à Sua família. Esse é o Seu proposito. Ele 

planejou isso há muito tempo, antes de criar os anjos. Junto com Cristo, nosso irmão mais 

velho. Entendemos isso? “Vemos” a intenção de Deus aqui em Hebreus e no Salmo 8? Porque 
tudo o que podemos ver agora é que Cristo alcançou isso, mas todos os que virão por meio de 

Cristo também alcançarão essa glória e essa honra. “Todas as coisas serão colocadas debaixo 

de seus pés”. Esse é o propósito de Deus, colocar todas as coisas debaixo da autoridade de 

ELOHIM, debaixo da autoridade de todos aqueles que serão parte de Sua família. Nada 

permanecerá sem se submeter a eles. E é incrível entender isto! 

Vamos ler alguns versículos mais para terminar. Poderíamos parar por aqui, mas eu gostaria de 

ler mais alguns versículos que eu marquei esta manhã, para o caso de que tivéssemos tempo 

para lê-los. Apocalipse 21:7. Você não precisa abrir sua Bíblia nessa passagem. Apocalipse 
21:7 - Quem vencer herdará todas as coisas ... Um belo versículo. Isso é o que acabamos de 
ler. ...e eu serei o seu Deus e ele será Meu filho. 

E finalmente vamos a Romanos 8. Vamos dedicar um pouco mais de tempo lendo isso. 

Romanos 8:14. Às vezes simplesmente não entendemos a dimensão do que Deus está fazendo, 

o quão maravilhoso é tudo isso, o quão emocionante é tudo isso, a antecipação de tudo isso, a 
grandeza de Deus, a grandeza de nosso Salvador, a grandeza das coisas que Deus nos oferece. 

Romanos 8:14 - Porque todos os que são guiados pelo espírito de Deus, esses são filhos de 
Deus. Porque não recebestes o espírito de escravidão, para, outra vez, estardes em temor, 
mas recebestes o espírito de adoção de filhos... Somos filhos de Deus. Ele nos chamou 
porque Ele tem um proposito para nós. ...pelo qual clamamos: Aba, Pai. Clamamos a Deus 

com frequência? Às vezes nem sabemos como orar. Abba, Pai. Deus todo Poderoso. Porque o 
mesmo espírito testifica ao nosso espírito que somos filhos de Deus. E isso é mais evidente 

quanto mais refletimos Deus em nossas vidas. Teremos determinadas atitudes, responderemos 

de uma determinada maneira em nossos relacionamentos, especialmente em uma 
determinada área. Você não pode esconder o espírito de Deus. E você não pode esconder a 

natureza carnal, como somos os seres humanos. 

E, se nós somos filhos, somos, logo, herdeiros também... Estes versículos são muito 

claros. ...herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Depois de Cristo. Ele é o primeiro. 
Ele está acima de tudo e de todos. O que significa isto? Significa exatamente o que deve ser 

cumprido, como acabamos de ler no Salmo 8 e em Hebreus. “Todas as coisas serão colocadas 
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debaixo dos seus pés”. Esse é o propósito de Deus para os seres humanos. Não neste corpo 
físico. Somos limitados. Não temos todas as coisas debaixo dos nossos pés agora, como seres 

humanos, nesta terra. Ou na lua, talvez tenhamos domínio lá. Somos muito limitados nessas 

coisas. Mas o propósito de Deus vai muito, muito além disso, não é? Em ELOHIM - Sua Família - 

seremos co-herdeiros com Cristo. Esse já era o propósito de Deus muito antes da fundação do 

mundo! Essa já era a vontade de Deus muito antes de criar o universo! Ele não criou tudo isso 
só porque lhe parecia uma boa ideia. “Deixe-me ver. Eu acho que hoje vou criar outra 

galáxia”. Não. Tudo o que Deus criou tem um propósito. Tudo existe de acordo com o Seu 

plano. Tudo foi criado de acordo com um desenho, para algo mais importante. A razão pela 

qual tudo isso existir, a razão pela qual Deus criou os anjos, é a Sua família, ELOHIM. 

... e co-herdeiros com Cristo; se sofrermos junto com ele ... Temos que sofrer nesta carne 

humana. Temos que passar por coisas que não são fáceis, que não são agradáveis. Deus chama 

a cada um de nós em diferentes fases de nossas vidas. Nesses 6.000 anos as pessoas tiveram 

que passar por coisas que não eram nada agradáveis. Noé teve que fazer certas coisas, 

sabendo que todos ao seu redor iam morrer afogados. Todos os seres humanos na Terra iam 
morrer, exceto os que entrariam na arca que ele e sua família passaram tantos anos 

construindo. No meio do nada, com as pessoas zombando deles. Eu não posso imaginar isso, a 

zombaria que eles sofreram. “Noé, você está envelhecendo! Quanto tempo você vai continuar 

construindo essa coisa? Você está ficando velho.” As pessoas no mundo geralmente zombam do 

povo de Deus. Eles zombam de nós. Eles zombam das coisas que Deus me inspirou a dizer no 
ano passado. Eles zombam porque eles não entendem o que Deus está prestes a fazer. Mas 

Deus é todo-poderoso e Deus cumpre o que Ele disse e o que Ele inspira. 

Novamente: ... e co-herdeiros com Cristo, se sofrermos juntamente com ele, para que 
junto com ele possamos ser glorificados. Cremos nisso? Claro que sim! Cremos que Deus quis 
nos dar essa glória muito antes de criar o mundo? Sim! Eu anseio por isso! A glória que já 

tínhamos antes que o mundo existisse. Isso não significa que eu já existisse então! Mas tudo o 

que Deus deseja para todos os seres humanos é o que Ele nos deu. E muito mais para Cristo. 

Porque Deus conhecia a Cristo de uma maneira que Ele não nos conhece individualmente. Deus 

sabia que haveria 144.000, mas Ele não sabia quem seriam, a quem Ele escolheria com o 
tempo. Ele não sabia que eu estaria aqui, ou quem eu sou, ou quem você é. Porque se assim 

fosse, Deus teria que restringir nossa liberdade de escolha. As famílias teriam um determinado 

número de filhos e as coisas teriam que acontecer de uma determinada maneira. Deus teria 

que controlar tudo. E Ele não faz isso. 

Porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar 

com a glória que em nós há de ser revelada. Essa é nossa esperança. Este é o nosso grande 

desejo. E sabemos que Deus nos chamou a sofrer, a passar por coisas difíceis. Mas sabemos 

que, seja o que for pelo que tenhamos que passar, nada pode ser comparado ao que Deus está 

fazendo. O que acontece se você perder sua vida física? O que acontece se você morrer de 
uma maneira dolorosa? Que importância tem tudo isto? Isso não importa! Deus nos dará forças 

para fazer tudo o que temos a fazer, de acordo com Seu propósito e Seu plano. Isto é incrível! 
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Irmãos, esta Festa dos Tabernáculos é uma festa extraordinária! De verdade! Porque Deus 

escolheu começar a revelar mais claramente, aqui e agora, certas coisas sobre Ele e sobre o 

relacionamento que Ele tem com o Seu Filho. E tudo isto com o importante propósito de fazer 

realidade o que representam esses dias que estamos celebrando aqui, as coisas das que 

estamos falando aqui nesta Festa, a vinda do Reino de Deus a esta terra, para governar esta 
terra, que em breve se manifestará ao mundo. E que coisa incrível que Deus tenha mantido 

isso escondido para que não pudéssemos ver isto, para que não pudéssemos entender certas 

coisas até pouco antes que elas se cumpram. E então Deus revela essas coisas a aqueles com 

quem Ele está trabalhando, para que eles possam compartilhar nisto. E muitos deles estarão 

em ELOHIM. E então Ele também revelará isto ao mundo. Eu não posso nem sequer começar a 
imaginar como será quando o mundo inteiro puder ver Cristo e os 144.000 se manifestarem 

fisicamente. 
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