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Este sermão terá duas partes.  Hoje vamos começar com a 1ª parte. Deus revela Seu plano e propósito para 
os seres humanos, Deus trabalha conosco, nos molda e nos forma através de um processo de revelação 
contínua. Porque é assim que Deus trabalha. Nós não podemos entender tudo isso de uma vez. Esse é um 
processo gradual. Nós amadurecemos, estamos mais em unidade com Deus. Esse é um processo contínuo 
em nossa vida. Isso é como quando recebemos o espírito de Deus e então Jesus Cristo e Deus Pai 
começam a viver em nós e continuam vivendo em nós. Jesus Cristo vem na carne. Este é um processo de 
contínuo crescimento e aprendizado. Para mim, isso é uma coisa extraordinária. Porque às vezes lemos 
certas coisas na Bíblia ou ouvimos certas coisas em um sermão, mas não podemos ver, não podemos 
entender tudo o que nos é dito. Não vemos algo que talvez outros no Corpo de Cristo sim podem ver. E 
não importa quantas vezes lemos uma passagem na Bíblia ou ouvimos os sermões... Eu já ouvi muitas 
vezes pessoas que me contam que ouvem certas coisas em um sermão e se perguntam: “Por que eu não 
notei isto antes?” Porque este es um processo de crescimento, através do qual Deus está moldando e 
formando cada um de nós. E isso é algo incrível de entender. E esse processo é algo de natureza espiritual. 

E quanto melhor entendermos esse processo, mais compreenderemos Deus Pai e Seu Filho, Jesus Cristo. 
Poderemos apreciá-los mais e maior será o valor que damos a Eles. Nós já entendemos e sabemos certas 
coisas. Nós sempre oramos a Deus Pai em nome de Seu Filho. Isso é o que sempre fazemos, e é isso que 
sempre faremos. Mas é incrível entender que há muito mais que ainda não entendemos sobre Deus Pai e 
Seu Filho, Jesus Cristo, que podemos crescer nisto, que podemos valorizar e apreciar mais a maneira 
como Deus trabalha em nós, os seres humanos, para nos levar a Sua família. E pouco a pouco vamos 
aprendendo mais sobre Deus Pai e Seu Filho, aprendemos mais sobre o relacionamento que existe entre 
Eles. Já falamos um pouco sobre isso. E vamos falar mais sobre este tema em alguns dos sermões desta 
Festa dos Tabernáculos. Também no sermão de hoje. Porque se entendemos o relacionamento que existe 
entre Eles, isso nos ajuda a entender melhor como Deus trabalha conosco. E à medida que aprendemos, 
podemos entender melhor, de uma forma mais profunda, o que esse relacionamento significa para cada um 
de nós. 

O título deste sermão tem um significado muito profundo, irmãos. E espero que quando terminarmos esse 
sermão, essa série de sermões, vocês possam valorizar muito mais o que seu título diz. A Revelação do 
Verbo de Deus. E esta será a 1a parte. A revelação do Verbo de Deus. Deus revela isso através de um 
processo. Ao longo dos séculos, o plano de Deus seguiu esse mesmo padrão. Desde o começo Deus 
revelou Seu plano e propósito aos seres humanos de uma maneira contínua e progressiva. Ele foi 
revelando cada vez mais. E isso em si é algo incrível. Estivemos falando sobre isso antes. Deus começou 
esse processo com Adão e Eva. E Ele continuou revelando Seu plano e propósito para os seres humanos ao 
longo dos tempos. 

Por exemplo, Abraão. Deus prometeu certas coisas a Abraão e depois a Isaque e a Jacó. Deus prometeu 
que a descendência deles seria um grande povo, uma grande nação. E uma coisa é saber isto, mas outra 
coisa muito diferente é entender isto, é ver isso se cumprir, é vivenciar isso. E muito depois disso, Deus 
chamou a Moisés, Deus começou a trabalhar com uma nação e começou a revelar mais coisas aos seres 

!1



humanos. Deus continuou a revelar aos seres humanos o que Ele estava fazendo. E embora as pessoas na 
época de, digamos, Moisés e Josué compreendessem mais que seus predecessores, todos eles foram 
julgados de acordo com o que eles sabiam e entendiam. Não é necessário que uma pessoa tenha todo o 
conhecimento sobre certas coisas para que Deus possa trabalhar com ela. Não é necessário saber tudo o 
que está escrito na Bíblia. Mas há coisas muito básicas que devemos saber. E Deus nos julga - em primeiro 
lugar - de acordo com a lei de Deus, com o caminho de vida de Deus. E o que entendemos depende de nós 
mesmos e do nosso relacionamento com Ele, do nosso relacionamento com os outros, do quanto vivemos 
de acordo com Seu caminho de vida. E tudo isso se resume em nossos relacionamentos. Porque se não 
podemos entender isso, se nós não entendemos que o Grande Deus deseja ter um relacionamento conosco, 
que isso é algo que temos de aprender, que temos que por em prática nesta vida física, como pode Deus 
nos revelar mais? Deus revela cada vez mais e mais sobre Seu plano e Seu propósito, de uma maneira 
grandiosa, ao largo do tempo. 

Quando Jesus Cristo veio, ele começou a revelar mais sobre YAHWEH. Jesus começou a revelar mais 
sobre o plano que Deus está cumprindo através dele. E depois disso, Deus revelou mais aos apóstolos. 
Esta manhã eu estava falando com alguém sobre João. Deus revelou muito mais a João do que a Paulo, a 
Pedro e aos outros apóstolos. De todos eles João foi o que viveu mais tempo. Todos os outros já haviam 
morrido, e João continuava vivo. Ele viveu na mesma época que os outros. Deus modelou e formou a ele 
junto com os outros apóstolos, mas ele teve uma vida mais longa que Pedro ou Paulo. E Deus continuou a 
revelar mais coisas, a nível espiritual. E isso é algo incrível. Deus revelou coisas através dele que os outros 
apóstolos não sabiam. Os apóstolos não sabiam, não entendiam o que Deus revelou a ele. No entanto, 
embora ele tenha escrito o livro do Apocalipse, ele não entendeu as coisas que ele mesmo escreveu. 

Como Daniel, que também não entendeu as coisas que ele mesmo escreveu. Deus simplesmente lhe disse: 
“Daniel, siga seu caminho, porque o que está escrito neste livro não é para você. É para o tempo do fim.” 
Isso era para o tempo do fim. Seria então que Deus iria revelar tudo isto. Seria então que Deus começaria 
a revelar isto. E Deus tem revelado essas coisas! Mas nós ainda não entendemos tudo. Nós não 
entendemos todas as coisas que vão acontecer antes que o Sétimo Selo seja aberto. Agora entendemos 
melhor algumas dessas coisas do que a 10 ou 20 anos atrás. Porque Deus continuou revelando essas coisas 
para nós de maneira progressiva e constante. Mas nós ainda não “vemos” tudo. De nenhuma maneira. Nós 
simplesmente cremos e seguimos em frente. E Deus segue moldando-nos. Ele nos revela coisas em 
diferentes fases e no Seu tempo. É por isso que certas coisas podem parecer difíceis quando chegamos a 
um determinado ponto. Como agora, quando Deus revela algo da magnitude do que Ele está revelando 
hoje, esse assunto do que estamos falando e que vamos seguir falando durante essa Festa dos 
Tabernáculos. Porque nossa tendência é voltar ao que Deus revelou através do Sr. Armstrong. E quando há 
uma mudança... E essa não é “uma pequena mudança”, mas uma mudança muito grande. Mas o Sr. 
Armstrong não sabia isso. Deus não o julgou conforme ao que Ele nos está revelando hoje. Você será 
julgado conforme ao que Deus lhe está revelando hoje, mas o Sr. Armstrong e outros que viveram durante 
a Era da Filadélfia não serão julgados de acordo a isso. 

Moisés não foi julgado de acordo com as coisas que Jesus Cristo revelou muito tempo depois, coisas que 
Moisés não sabia. Moisés não foi julgado conforme as coisas que Deus revelou através de Paulo, de Pedro 
e de João. Porque Deus deu a todos nós uma base muito sólida, para que saibamos como devemos viver. E 
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isso está relacionado com a obediência a Deus no que se refere as coisas que Deus nos revela, as coisas 
que sabemos. E é muito importante entender isso! 

É incrível como Deus tem revelado a si mesmo aos seres humanos, de uma maneira contínua e 
progressiva. E aprenderemos muito sobre isto quando Jesus Cristo voltar; coisas que não sabemos agora. 
Haverá coisas que os 144.000 aprenderão então, que eles não podem aprender agora. Podemos comparar 
isto a um computador. Para baixar algo, você precisa ter uma conexão com Internet. E isso depende do 
tipo de conexão que você tem. E não há conexão que possa ser comparada com o que Deus Todo-
Poderoso preparou para nós, o que poderemos fazer quando sejamos espírito, quando já não sejamos seres 
físicos. Com o tipo de mente que teremos, poderemos assimilar muito mais o que Deus nos revelará. Há 
coisas que simplesmente vamos saber, que estarão na nossa mente, no nosso ser. 

É por isso que me admira que algumas pessoas pensem que quando Jesus Cristo voltar (considerando isto 
a nível físico) os 144.000, que serão ressuscitados no Dia de Pentecostes, terão mais tempo para aprender 
o que eles precisam aprender, para que assim, quando eles voltem com Cristo, eles saibam o que devem 
fazer. Essas pessoas pensam: “Eles vão precisar de algum tempo para aprender, não é?” E alguns 
acreditam que eles terão trinta dias para aprender.  Isso é o que é ensinado em alguns grupos que estão 
dispersados. Por exemplo, há um grupo que acredita que os 144.000 serão ressuscitados trinta dias antes 
da segunda vinda de Jesus Cristo. Os que estão mortos. E que os que serão ressuscitados primeiro terão 
uma vantagem sobre os outros e poderão aprender mais. E os outros serão informados do que eles devem 
fazer quando eles voltarem. “Você não sabe o que está acontecendo. Siga-nos, porque, como já estamos 
aqui há trinta dias, sabemos o que devemos fazer”. Mas as coisas não funcionam dessa maneira! Isso não 
funciona dessa maneira! 

Quando os 144.000 forem ressuscitados, (e isso será antes de todas as outras coisas que vão acontecer 
neste dia), primeiro todos os que estão mortos serão ressuscitados e depois os que ainda estejam vivos 
serão transformados. E todos eles voltarão no mesmo dia, e todos eles saberão o que devem fazer. E se 
você puder entender isso, essa verdade, essa realidade, tudo isso aqui terá mais significado para você. 
Você entenderá melhor as coisas que você já sabe e também as coisas das que estamos falando aqui sobre 
Jesus Cristo e você vai valorizar tudo isto ainda mais. Deus lhe mostrará tudo o que você precisa saber, no 
mesmo dia. Os 144.000 não terão que esperar porque eles estarão usando a mesma conexão. O que 
acontece com os sistemas que temos em nossos computadores hoje em dia é que quanto mais pessoas 
estão conectadas, mais lenta é a conexão. E isso não é nada bom, porque então demora mais tempo para 
baixar os arquivos. Mas isso não acontece com o sistema de Deus. Isso não acontece com a gente. 

E não podemos entender completamente o que Deus vai nos dar quando sejamos transformados em 
espírito. Simplesmente não podemos entender isso agora. Eu creio nisto. Você crê nisto. Mas nós não 
entendemos, de nenhuma maneira, a grandeza disto, o incrível que isso será. Quando você seja um ser 
espiritual Deus não vai lhe revelar tudo de uma vez. Mas quando Ele lhe dá mais da Sua mente - porque 
isso é o que Deus fará então, Deus Todo-Poderoso lhe dará mais da Sua mente - Ele lhe dará tudo o que 
você precisa. E há coisas que Deus dará lhe dará individualmente. Somente a você. E outros no Corpo de 
Cristo saberão o que Deus lhe deu, somente a você. Os 144.000 trabalharão juntos, em unidade e em 
harmonia, com muito poder. E isso só será possível graças ao que acontecerá quando eles forem 
ressuscitados e Deus comunique as coisas diretamente à sua mente, imediatamente. E eles poderão receber 
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tudo isso porque não há limitações para Deus. Deus não é limitado! Nós somos limitados! Pensamos que 
será necessário  algum tempo para que eles aprendam tudo o que precisam aprender. “Eles vão precisar de 
uns trinta dias para aprender. Desde o dia de Pentecostes até o dia que Jesus Cristo volte.” Mas isso não é 
verdade. Tudo vai acontecer em um instante. Em um momento Deus lhe mostrará tudo o que você precisa 
entender. E você já não será um ser humano, um ser físico, você não terá os impulsos da carne. “A 
concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida”. Porque então você terá sido 
testado. Deus já conhece você! E Ele lhe dará a vida eterna como um ser espiritual. E sua mente poderá 
entender muito mais e muito rápido. Em um instante você entenderá tudo. Tudo ficará bem claro para 
você. Porque então você será um ser espiritual. 

Somos limitados porque nossa tendência é pensar a nível físico, com nossas limitações físicas. Nós não 
entendemos a magnitude do nosso Grande Deus e nem o poder que Ele tem para colocar as coisas na 
nossa mente. Nós só experimentamos um pouco de cada vez, quando Deus começa a nos atrair a Ele e, de 
repente, entendemos o Shabbath. Uau! De repente, aprendemos sobre as promessas de Deus. Algo em que 
nós cremos, mas outros no mundo não creem. Alguns creem certas coisas, mas eles não podem entender o 
contexto. Eles não entendem que os descendentes de Davi continuam reinando até os dias de hoje, que o 
trono de Davi existe até hoje. E quando descobrimos essas coisas, dizemos: “Uau! Que incrível! Os Dias 
Sagrados? O Pêssach? Eu nunca tinha ouvido falar Do Pessach. O que significa isto? Pães ázimos? Do que 
você está falando? Eu não sei nada sobre pães sem fermento. O Dia de Pentecostes? Eu nunca tinha 
ouvido falar disso. Trombetas? Eu sei o que é uma trombeta, mas não sabia o que isto tem a ver com o 
plano de Deus. Incrível! Deus coloca tudo isso na nossa mente. Isso simplesmente está aí. Não porque 
somos muito inteligentes. Isso não depende de nosso intelecto. Porque antes muitos pensavam que sabiam 
todas essas coisas porque eram muito inteligentes. E eles se tornaram arrogantes e começaram atribuir 
todos os méritos a si mesmos. Eles começaram a pensar que eles sabiam tudo o que sabiam porque eles 
eram muito espertos. Eles não entendiam que Deus estava compartilhando essas coisas com eles. E 
enquanto eles eram gratos a Deus pelo que eles tinham... Porque quando o “orgulho” entra em cena... Isso 
foi o que aconteceu com Satanás. Ele ficou orgulhoso, pensando: “Rico sou, e estou enriquecido, e de 
nada tenho falta. Olhem para mim!” Se fazemos isso, perdemos tudo o que temos. Incrível! 

E desde o momento em que Deus colocou os primeiros seres humanos na terra, Deus foi revelando cada 
vez mais e mais. Depois veio dilúvio. Abraão e as promessas que Deus fez a ele e a seus descendentes, que 
formaram a nação de Israel. Deus os tirou do Egito na época de Moisés. Deus deu-lhes reis, especialmente 
Davi, a quem Deus revelou muito mais. Deus continuou a revelar mais e mais sobre Ele mesmo e sobre o 
Seu plano, de uma maneira progressiva e constante. Toda a lei e os profetas levaram à revelação e a 
manifestação do Filho unigênito de Deus quando ele veio a esta terra. E depois disso, Deus continuou a 
dar mais compreensão, continuou revelando mais aos apóstolos na Igreja. Nós já falamos sobre isso. E 
nesta era moderna, com toda a tecnologia que temos à nossa disposição, tudo isso foi mais ampliado 
quando Deus chamou ao Sr. Armstrong para cumprir algo que Deus já havia determinado antes da 
fundação do mundo. Deus determinou que uma pessoa viria no mesmo espírito que Elias, para cumprir um 
propósito. Tudo já havia sido planejado. Tudo já estava determinado. Exceto nós mesmos, quem somos. 
Porque Deus nos deu o livre arbítrio e somos agentes morais livres. Podemos escolher nossas famílias, o 
lugar onde moramos, o que temos ou não temos. O único ser humano que sabia todas as coisas foi Jesus 
Cristo. O resto dos seres humanos... Deus começou a revelar certas coisas a Adão e Eva primeiro, é claro. 
Deus começou a revelar o que Ele ia fazer aos dois primeiros seres humanos. E é incrível entender o 
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processo pelo qual os seres humanos estão passando, as coisas que os seres humanos estão 
experimentando. E Deus determinou que alguém viria no mesmo espírito que Elias. Primeiro Deus enviou 
o profeta Elias e, mais tarde, Deus enviou uma pessoa que viria no mesmo espírito que Elias. E ambos iam 
cumprir algo relacionado ao Messias, a Cristo. Eles teriam papéis diferentes, funções diferentes, mas eles 
viriam no mesmo espírito. 

E quando chegamos a uma era em que temos tanta tecnologia a nossa disposição, Deus chamou ao Sr. 
Armstrong para desempenhar o papel de Elias, para restaurar a verdade à Sua Igreja. E não apenas isso, 
mas também para fazer um trabalho, uma obra que incluía escrever um livro que revelasse mais sobre o 
plano e o propósito de Deus, de uma maneira mais clara e concisa. O Sr. Armstrong reuniu tudo o que 
Deus revelou a ele durante mais de cinquenta anos e o recompilou em um extraordinário livro. E embora 
essa seja uma história verdadeiramente formidável, Deus não revelou tudo ao Sr. Armstrong. Ele não sabia 
isso do que estamos falando aqui hoje, porque isso é algo que Deus ainda não tinha revelado a ele. Mas 
Deus nos julga de acordo ao que Deus nos da. Como a verdade sobre o Dia de Pentecostes, antes de 
entendermos qual é o dia certo de celebrar o Pentecostes. E agora, pouco antes de Jesus Cristo voltar com 
o Reino de Deus para governar, para reinar na Terra por 1.000 anos, Deus está revelando mais. 
Continuamos crescendo. Como o apóstolo João. E a verdade é que o que Deus está revelando a  nós agora 
é muito parecido ao que Deus revelou a João. Porque Deus revelou mais a ele que aos outros apóstolos. 
De verdade. Novamente: E agora, pouco antes de Jesus Cristo voltar com o Reino de Deus para governar, 
para reinar na Terra por 1.000 anos, Deus está revelando mais. Deus está prestes a revelar muito mais aos 
seres humanos. E espero que comecemos a ver e entender isso. Porque isso está relacionado com o que 
Deus está fazendo agora. 

Vamos considerar isso a nível espiritual. E, com a ajuda do espírito de Deus, procuraremos entender como 
foi esse processo para Jesus Cristo e para a Igreja. 

Mateus 1:18 - Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim: Estando Maria, sua mãe, desposada com 
José, antes de se ajuntarem, achou-se ter concebido do espírito santo. E qual seria a reação das 
pessoas a isso? Levando em conta a situação, as circunstâncias, como era a sociedade da época. “Oh sim! 
Claro. Nós sabemos como isso acontece.” Assim eram as coisas naquela época. Era uma vergonha para 
uma moça engravidar antes do casamento. E isso acontece às vezes. Porque os seres humanos estão presos 
em coisas físicas. E isso era a mesma coisa naquela época. Mas esse caso aqui foi bem único, não é 
verdade? 

Eu gostaria de mencionar algo aqui, agora que estou me lembrando disso. Alguém me disse que a 
genealogia de Jesus mencionada em Mateus, que chega até o rei Davi, é a genealogia por parte de José e 
que a genealogia mencionada em Lucas é a genealogia por parte de Maria. E elas estão na ordem inversa. 
Uma começa com Davi e chega até Cristo. E a outra começa com Cristo e chega até Davi. E estou 
mencionando isso para que as pessoas possam entender que são duas genealogias diferentes. E uma delas 
é por parte de Maria, que também era da linhagem do rei Davi. 

Continuando. ...achou-se ter concebido do espírito santo. Então, José, seu marido, como era justo, um 
homem nobre de caráter, e não queria difamar a Maria... Ele não queria expô-la à vergonha pública. Isso 
era um pouco difícil para ele. Mas ele a amava e acreditava no que ela lhe havia dito, porque Deus 
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também havia revelado isso a ele. ...estava decidido a afastá-la dos outros. Eles podem ter se mudado 
para outro lugar. Eu não sei o que eles fizeram. Mas ele fez isso para ajudá-la até a criança nascer. 
Enquanto José estava pensando nisso... Ele estava pensando fazer as coisas de uma determinada 
maneira, porque ele não queria expô-la, ele não queria que os outros falassem mal dela. Porque ele sabia 
que ninguém iria acreditar neles. E então Deus fez isto: ...um anjo do SENHOR apareceu a ele em seus 
sonhos e disse-lhe: José, filho de Davi, não tenha medo de receber Maria como esposa, pois a criança 
dentro dela foi concebida pelo espírito santo. Deus falou com José em um sonho. E a Bíblia não nos 
conta muito sobre isso. Mas ele deu ouvidos ao que lhe foi dito, porque isso não é algo que acontece com 
todos os dias. Essas coisas que ele experimentou. Alto tão real, algo tão poderoso. Ela dará à luz um 
filho; e você lhe dará seu nome de Jesus (que significa Salvador) porque ele salvará seu povo de seus 
pecados. Plano de Deus, o sacrifício do Pêssach foi então manifestado na terra. Antes disso Deus não 
tinha manifestado isto na terra. Deus tinha começado a ensinar sobre isso com a rocha que seguia o povo. 
Deus começou a ensinar sobre isso no Egito, livrando os filhos de Israel do Egito. Deus começou a ensinar 
sobre isto através de todas as lições contidas nisto, porque tudo o que eles experimentaram a nível físico 
representava algo muito mais importante. 

E a isso se refere Paulo em 1 Coríntios quando fala da rocha que os seguia. Isso aconteceu para cumprir as 
coisas que Deus começou a revelar a eles a nível físico. Eles não podiam entender isto. Mas Deus revela 
isso para nós, a nível espiritual. Aquela Rocha representava Jesus Cristo e o plano de Deus para nos livrar 
do pecado. Eles precisavam de um Salvador. Eles precisavam de alguém que ia morrer por eles, cujo 
sangue tinha que ser derramado, para pagar o castigo pelos pecados de toda a humanidade. E às vezes 
essas coisas são difíceis de entender. É difícil entender o plano e o propósito de Deus nessas coisas. 

Versículo 22 - Tudo isso aconteceu para cumprir o que o SENHOR falou através do profeta, 
dizendo: Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e o seu nome será Emanuel, que 
traduzido significa: Deus conosco. Isso tem muito significado. Isso é algo físico que mostra algo que é 
de natureza espiritual. 

Mateus 3. Há muito mais sobre o Pessach, os Dias Sagrados e todo o plano de Deus, o processo pelo qual 
podemos fazer parte da Família de Deus, em Jesus Cristo, o Messias, o Ungido, o Sumo Sacerdote, aquele 
que foi ungido Sumo Sacerdote, que foi ungido Rei. 

Mateus 3:13 - Então, veio Jesus da Galileia ter com João junto do Jordão, para ser batizado por ele. 
João não queria batizá-lo. João, porém, tentou impedi-lo, dizendo: “Eu preciso ser batizado por ti, e 
tu vens a mim?” Respondeu Jesus: “Deixe assim por enquanto - isto tem que ser assim - convém que 
assim façamos, para cumprir toda a justiça”. E isso foi mal traduzido. O que ele quis dizer é que as 
coisas tinham que ser feitas dessa maneira para cumprir a lei. Para cumprir a intenção da lei. Isso teria um 
importante significado em tudo o que aconteceria depois, isso representaria algo muito importante em 
nossas vidas, algo que devemos fazer como seres humanos. Jesus Cristo nos deixou um exemplo perfeito, 
porque ele passou pelo mesmo processo pelo qual todos temos que passar, ele fez tudo o que todos nós 
temos que fazer. E há muito mais aqui. Porque ele é nosso irmão mais velho e ele passou por tudo isso na 
sua vida. Então João concordou. João finalmente concordou em batizá-lo. Assim que Jesus foi 
batizado, saiu da água. Naquele momento o céu se abriu, e ele viu o espírito de Deus descendo como 
pomba e pousando sobre ele. Que maravilhoso! Jesus continuava crescendo, sendo fortalecido, tinha 
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cada vez mais ousadia e mais confiança. Seu relacionamento com o Pai era cada vez mais pessoal, mais 
próximo. Então uma voz dos céus disse: “Este é o Meu Filho amado, em quem Me comprazo”. E nós 
não podemos entender quão comprazido Deus estava neste momento. Porque muito antes de Deus criar 
aos anjos, tudo isso já estava nos planos de Deus. Jesus Cristo, os 144.000, a Família de Deus. A família 
de Deus que sairá do Último Grande Dia! Tudo isso já estava nos planos de Deus. Embora nada disso 
existisse. E o que Deus planejou, Deus o fará. Essa é uma das maneiras de dizer isso. 

Era a vontade de Deus, o desejo de Deus, que pouco antes de que Jesus Cristo começasse o seu ministério, 
começasse a anunciar essas coisas ao mundo, antes de cumprir o propósito da sua primeira vinda, antes de 
cumprir o papel do nosso sacrifício do Pessach... Nós não podemos entender isso! Deus esteve esperando 
durante muito tempo por esse momento e agora Deus estava muito entusiasmado com o Seu Filho e com 
aquilo que Seu Filho estava se preparando para fazer na terra. Isso é algo muito mais importante do que 
nós podemos entender. Mas Deus nos revela um pouco mais sobre isso, para que possamos compreendê-lo 
melhor e valoriza-lo mais à medida que crescemos. E Deus revela as coisas para nós de uma maneira que 
podemos recebê-las. Uma pessoa que é mais nova na fé não pode receber isto na mesma medida que 
alguém que tem o espírito de Deus vivendo nele há vinte ou trinta anos. E isso também depende de quanto 
usamos o espirito de Deus.  As pessoas no Corpo de Cristo estão em diferentes níveis de crescimento. Não 
podemos nos comparar uns com os outros. Este não é o nosso objetivo. Ninguém é superior a ninguém. 
Ninguém está acima de ninguém. É assim que as coisas funcionam na nossa vida. E se você pensa que é 
melhor do que os outros, ou que sabe mais do que outros, se você acha que os outros não sabem o que 
você sabe, não entendem tudo o que você entende, então você já perdeu tudo. De verdade. Porque isso não 
está certo. E espero que todos nós entendamos isso. Eu sei que a maioria de nós entende isso. 

Este é o Meu amado Filho, em quem Me comprazo. Que emocionante! Deus está muito emocionado 
agora, porque Seu Filho alcançou outro nível. Seu Filho chegou ao momento que Deus tanto desejava, 
quando os seres humanos deixarão de viver na miséria. Não é difícil ver as pessoas passando por certas 
coisas nesta vida? Às vezes desejamos certas coisas para nossos filhos, para nossos netos, talvez. Eu ouço 
as pessoas falarem sobre certas coisas às vezes. Mas você não tem controle sobre isto porque assim são as 
coisas neste mundo! E você anseia por um mundo no que sua família e seus amigos já não tenham que 
passar pelas coisas que eles passam agora. Você deseja um mundo melhor, um mundo purificado. Isso me 
faz pensar em toda a confusão que existe no que se refere à religião. Que horrível, que doentio é este 
mundo! E sim, esse é um mundo miserável. Eu fiquei muito surpreendido quando alguém me disse isso 
em uma entrevista. Este é um mundo miserável, é o mundo dos seres humanos, é o mundo de Satanás. A 
Bíblia diz que Satanás é o deus deste mundo. Mas o mundo que virá é algo que Deus anseia desde um 
longo tempo. Então os seres humanos deixarão de sofrer como eles sofreram nos últimos 6.000 anos. Um 
só governo. Uma só religião. A verdade será ensinada em toda a terra e todos saberão a verdade. Isso é 
algo que nós ainda não podemos entender completamente. Nós desejamos isso. Sabemos que haverá uma 
enorme grande mudança nesta terra e que isso terá um impacto tão grande que não podemos entender. Não 
podemos entender como será experimentar isso, vivenciar isso. E Deus está muito emocionado! Deus 
espera ansiosamente por isso! 

E talvez você não creia isto agora, mas esta Festa dos Tabernáculos é muito importante para o Deus Todo 
Poderoso. Porque Ele nos está revelando uma das coisas mais importantes que Ele jamais revelou aos 
seres humanos. E o fato de que podemos entender mais sobre Deus, sobre Seu plano e Seu propósito, 
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sobre Seu Filho, não é algo sem importância para Deus. Porque Ele está compartilhando conosco algo que 
somente os anjos puderam compartilhar quando Seu Filho nasceu, quando Seu Filho estava crescendo. 
Como aqui, quando Deus disse: Este é o Meu amado Filho, em quem Me comprazo. Deus estava muito 
emocionado porque agora Ele poderia ter um relacionamento único com Seu Filho; algo que Deus 
desejava há muito tempo. E isso foi apenas o começo. Porque Jesus foi o primeiro dos primeiros frutos. E 
através dele, através desse Filho, Deus levará a bilhões de pessoas à Sua Família. Você não acha que Deus 
está emocionado porque chegamos onde estamos agora? E com o que acontecerá em breve? E também 
com o fato de que Ele está compartilhando mais conosco? É por isso que eu fico tão animado quando 
penso no que vai acontecer este ano. Quanto tempo falta? Quando será isso? Como será isso? 

Deus vai fazer coisas na vida das pessoas e através das pessoas, de uma forma que Ele nunca fez em 6.000 
anos. Isso é algo que deve nos fazer muito sóbrios. Deus vai nos dar Seu poder. Deus nos fortalecerá de 
uma maneira que Ele não fez em 6.000 anos. Ele vai fazer isso agora porque chegamos a um momento 
decisivo e dentro de pouco tempo Jesus Cristo vai voltar com grande poder. E o poder e a glória de Deus 
serão manifestados em toda a terra. E coisas muito poderosas acontecerão a nível físico, na verdadeira 
Igreja de Deus e no mundo. 

E novamente: Este é o Meu amado Filho, em quem Me comprazo. Há muito significado contido nisso. 
O Grande Deus diz muito aqui. Isso não foi algo que Deus disse apenas por dizer, mas é algo muito 
importante. 

Lucas 1. E em todos esses casos, em todas essas coisas proféticas que foram escritas no Antigo 
Testamento, sempre se usa a palavra YAHWEH. Deus sempre, sempre, sempre, sempre diz diretamente - 
ou através dos profetas - que Ele, YAHWEH, é o único Deus e que não ha outro. Isso é o que Deus diz. E 
que coisa mais maravilhosa é o fato de que ninguém pode ver isso, em espírito e em verdade, em toda a 
sua magnitude, até que Deus o revele! 

Lucas 1:30- Mas o anjo lhe disse: “Não tenha medo, Maria; você foi agraciada por Deus! Isso deve 
ter sido algo incrível! Ela seria o único ser humano, em toda a história, que experimentaria isso. Um ser 
humano que levaria no seu ventre o Filho de Deus que nasceria no mundo, de acordo com o propósito de 
Deus. Você conceberá e dará à luz um filho, e o chamará Jesus. E antes quando liamos isso para nós 
isso era apenas uma história. Mas eu espero que a partir de hoje isso seja mais do que uma história para 
nós. Que isso seja algo que nos faça sentir arrepios dos pés a cabeça (para quem ainda tem cabelo na 
cabeça), porque o que estava acontecendo então é algo incrível. E devemos apreciar isso ainda mais, 
porque podemos entender melhor, podemos entender em maior profundidade, o que o Grande Deus do 
universo estava fazendo. Ele será um grande homem e será chamado de Filho do Deus Altíssimo. E 
quem é o Altíssimo? YAHWEH. Deus, o SENHOR, lhe dará o trono de seu pai Davi. Quem? Isso não 
deveria ser nenhum mistério. O SENHOR Deus eterno lhe dará o trono de seu pai Davi. Ha muitas 
profecias sobre isso. E em todas elas quem diz isto é YAHWEH. Ele será para sempre rei dos 
descendentes de Jacó, e o seu Reino não terá fim. Que incrível! De verdade. Isso é incrivelmente 
inspirador! 

Vamos a João 1. Tudo isso vai muito mais além das palavras. Essas são coisas que nós simplesmente não 
podemos entender em sua profundidade se o espírito de Deus não nos revelar isto. Você precisa ter o 
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espírito de Deus para compreender a profundidade de tudo isso, para valorizar isso devidamente, para ser 
grato a Deus por isso, para ficar entusiasmado com tudo isso. 

Vamos agora ler sobre a revelação mais importante nesta fase do plano de Deus. João 1. Deus aqui começa 
a revelar algo grandioso e muito importante. 

João 1:1 - No princípio era o Verbo... E agora, com tudo o que já falamos sobre isto, deveríamos saber o 
que está sendo dito aqui. Com tudo o que já falamos ate agora, deveríamos saber o que significa “no 
princípio”. Quando foi o principio? Quando tudo começou? Isso é um pouco confuso, porque no começo 
só existia a vida eterna. No princípio só Deus existia. Porque Deus sempre existiu. Antes que qualquer 
outra coisa existisse. Mas Ele não tem um começo. E se quisermos falar sobre um começo, a primeira 
coisa que Deus fez foi criar o mundo espiritual. E muito antes disso, o Verbo já existia. E o Verbo era 
Deus. ...e o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. E antes a frase do meio, o Verbo estava com 
Deus, era um pouco difícil para nós, por causa das coisas que pensávamos, por causa das coisas que 
entendíamos, porque não era o propósito de Deus que entendêramos isto antes. Deus nos permitiu crer em 
outra coisa. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus... E isso significa exatamente o que 
diz aqui. ... e o Verbo era Deus. O Verbo era Deus. 

Isso significa estar com. Vamos examinar mais de perto a palavra “Verbo.  Aqui diz que o Verbo estava 
com Deus. E se você acha que isso significa que havia duas pessoas, uma na companhia da outra, você 
está muito enganado. Porque a palavra aqui usada não pode ser usada dessa maneira. Isso não está correto. 
Há outra palavra em grego que significa com para indicar que um está com o outro. Mas essa palavra não 
se encaixa aqui, não é a palavra correta aqui. E como interpretamos isto depende do pensamos sobre isto, 
da nossa definição disto. Mas a definição dessa palavra não estava clara para nós por causa do que 
criamos, algo que Deus ainda não havia revelado. Mas é errado traduzir essa palavra como com. Vamos 
ver o uso correto desta palavra em outros versículos da Bíblia onde essa palavra é usada no texto original e 
foi traduzida da maneira correta. Alguns desses versículo que eu nem conhecia. Eu comecei a ler isto 
ontem e eu encontrei alguns outros versículos onde essa mesma palavra, com, é usada. E depois de ler 
alguns desses versículos eu comecei a rir. Porque eu achei isto muito engraçado. E eu disse a minha 
esposa que eu achava tudo isso muito engraçado. Isso me lembra a Bíblia ilustrada de Basil Wolverton, 
onde os desenhos animados são muito ilustrativos. E eu me lembrei desses desenhos quando li alguns 
desses versículos. 

Observem como essa palavra é usada em outros versículos. Eu vou ler esses versículos agora. Vocês não 
precisam procurar por eles em sua Bíblia agora. Vocês podem anotá-los para procurá-los mais tarde. 

Mateus 26:18 -  E ele disse: Ide à cidade a um certo homem... E aqui a palavra a é a mesma palavra 
traduzida como COM. “Ide à cidade, com um certo homem...” Isso não faz sentido. Se Jesus estivesse com 
esse homem, por que os discípulos tinham que ir à cidade para falar com ele? A palavra aqui usada 
significa para ou em direção a. E ele disse: Ide à cidade a um certo homem, não COM mas A, e dizei-
lhe: O Mestre diz: O meu tempo está próximo; em tua casa celebrarei o Pessach com... a mesma 
palavra. Mas aqui eles a traduziram como COM. ...vou celebrar o Pessach com meus discípulos. E isso 
significa que eles iam celebrar o Pessach “na casa”, se você entende a definição. Com a casa. Na casa. E 
talvez isso não pareça muito engraçado agora, mas à medida que continuamos você vai ver como isso é 
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engraçado. Nós celebramos o Pessach. E quando nos reunimos, se você usa a palavra COM, o que 
trazemos conosco é geralmente uma toalha, uma bacia, um pouco de vinho... Mas ninguém vem com uma 
sua casa. 

Marcos 1:33 - Toda a cidade se reuniu à porta... E se você usar a palavra COM aqui... Eu imagino um 
dos desenhos animados de Basil Wolverton, com o todo o povo da cidade com uma grande porta, 
carregando essa porta. Não seria engraçado? Talvez eu seja o único que acha isso engraçado. Eu imagino a 
cena. Todos eles ali COM a porta. Mas isso não é o que significa. Isso significa que a porta é o lugar onde 
eles se reuniram. Eles estavam reunidos à porta. Esse era o ponto de encontro. 

Marcos 5:19. Observem isto. Jesus, porém, não o permitiu, mas disse-lhe: Vai para tua casa, para os 
teus... Se você usar a palavra COM aqui, isso mudaria o significado do que Jesus estava dizendo. Porque 
se os “teus” se seus amigos já estavam com ele, não faz sentido que Jesus lhe diga que ele devia ir para 
casa para estar com seus amigos e familiares. Isso simplesmente não tem sentido. Vai para tua casa, para 
os teus, e anuncia-lhes quão grandes coisas o Senhor te fez e como teve misericórdia de ti. Se os 
amigos dele estivessem lá com ele, eles mesmos teriam visto e ouvido o que tinha acontecido com ele. 

Marcos 7:25 - Certa mulher, que tinha uma filha que estava dominada por um espírito mau, ouviu 
falar a respeito de Jesus. Ela veio e se ajoelhou aos pés dele. Ela veio e se ajoelhou COM os pés dele? 

Efésios 3:14 Por causa disso, me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo... Não 
é correto usar a palavra COM aqui. “Por causa disso, me ponho de joelhos COM o Pai...  O Pai se põe de 
joelhos junto com ele? Isso não é assim, não é? Incrível. 

Vamos Marcos 3. Há um versículo onde uma palavra que significa COM é traduzida da maneira que 
pensávamos ser certa antes; e que é traduzida de outra maneira também. Mas essas são palavras diferentes 
com diferentes usos e significados. 

Marcos 3:7 - E retirou-se Jesus COM os seus discípulos... Aqui a palavra COM não é usada da mesma 
maneira que em João 1:1. Ele estava COM seus discípulos, na companhia de seus discípulos. Isso é o que 
significa. E retirou-se Jesus com os seus discípulos para o mar... Ele não se retirou COM seus 
discípulos COM o mar. É ridículo dizer isso dessa maneira. Eles foram para o mar. E esta é a mesma 
palavra usada em João. A palavra usada na expressão com seus discípulos é uma palavra diferente. E 
retirou-se Jesus com seus discípulos... E COM aqui é a tradução correta. Esta não é a mesma palavra 
usada em João que eles traduziram como COM. Isso não tem sentido. Jesus se afastou COM seus 
discípulos COM o mar. Isso é como se ele fosse carregando o mar debaixo do braço. Isto não tem sentido. 
Essa palavra significa que eles foram para um determinado lugar. Para o mar, na direção do mar. ... e o 
seguia uma grande multidão da Galileia, e da Judeia. 

Marcos 9:9. Esse é um exemplo do uso correto dessa palavra, em seu contexto, se entendermos que aqui a 
palavra COM significa al ou para. Marcos 9:9- E, descendo eles do monte, ordenou-lhes que a 
ninguém contassem o que tinham visto, até que o Filho do Homem ressuscitasse dos mortos. E eles 
retiveram o caso entre si... Eles guardaram isso com eles. ...perguntando uns aos outros que seria 
aquilo, ressuscitar dos mortos. Isso foi entre eles. E devemos entender que a palavra aqui usada - a 
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mesma palavra que em outras passagens é traduzida como COM - significa “guardar para por si mesmos”. 
Eles não disseram aos outros nada  do que Jesus lhes havia dito. 
  
Vamos voltar para João 1. Se você não pode entender o que eu estou dizendo aqui, releia isso outro dia e 
ore para que Deus mostre isto a você. João 1:1. Continuaremos edificando sobre isso. No princípio era o 
Verbo, e o Verbo estava com Deus... O Verbo, a palavra estava com Deus. Deus tinha a palavra. Aqui diz 
muito claramente que o Verbo pertence a Deus. Esse Verbo é o ser de Deus. E isso é tudo o que está sendo 
dito aqui. No princípio era o Verbo, e o Verbo era de Deus. Essa é a tradução correta, de acordo com o 
espírito, com o significado do que está sendo dito aqui. É por isso que eu gostei muito do que aconteceu 
quando o livro foi traduzido para o holandês. Eu vou usar isso como um exemplo. Quando algo é 
traduzido de uma língua para outra, não se pode traduzir palavra por palavra. A menos que essas palavras 
traduzidas tenham o mesmo significado. Às vezes é necessário usar uma frase inteira para explicar o 
significado de uma palavra ou talvez você tem que reestruturar uma frase para transmitir a mesma ideia, o 
pensamento revelador de Deus. 

Porque ha coisas que são espirituais por natureza. Você tem que entender a Deus, entender o plano de 
Deus. Quanto mais você entende sobre Deus e o plano de Deus, melhor você pode explicar a ideia, o 
pensamento por trás do que está sendo dito. Muitas vezes nos perguntamos qual é o espírito do assunto, o 
contexto do que está sendo dito. E aqui podemos ver muito claramente que isso é o que está sendo dito. O 
Verbo não era um ser independente que estava com Deus desde o princípio. Isso é exatamente o oposto. O 
que está sendo dito aqui é que o Verbo pertence a Deus; que o Verbo era de Deus. Isso é o que significa 
“no princípio era o Verbo, e o Verbo era o Verbo de Deus. 

...e o Verbo era Deus. O Verbo é Deus Todo-Poderoso, é o Seu ser, a Sua mente, os Seus pensamentos. É 
o pensamento revelador de Deus. É o que Ele comunica aos outros, é o que revela Sua vontade, Sua 
mente, Seu ser para os outros. É assim como isso é transmitido de uma mente a outra mente. E todos nós 
temos que estar em unidade, ter uma mente. “Que todos tenham a mesma mente que também estava em 
Cristo Jesus”. Porque essa é a mente de DEUS! Deus Todo Poderoso, que sempre existiu. É com essa 
mente que devemos estar em unidade. E isso diz tudo, de uma maneira muito clara. É Deus quer que 
entendamos isto de uma maneira mais profunda, que valorizemos mais isto, que sejamos mais gratos por 
isso, que compreendamos isto muito bem. 

E isso é o que significa. E observe que a palavra usada aqui é “Logos”. Uma palavra que significa muito 
mais do que algo que é “falado”. Não é simplesmente a palavra falada. Nós temos que entender o que nos 
está sendo dito. Você tem que entender a definição do que você diz aos outros. Você precisa entender a 
definição das palavras para poder entender seus pensamentos. Porque muitas vezes as pessoas não se 
entendem porque elas não entendem o que estão dizendo umas às outras. E então surgem os problemas de 
comunicação porque as pessoas interpretam mal o que ouvem. Você não entende o que o outro quer lhe 
dizer. E é por isso que há tanta confusão, tanta briga, tantos mal entendidos, porque as pessoas não 
conseguem transmitir o que realmente pensam, o que quer dizer realmente. E muitos mal-entendidos são o 
resultado da incapacidade das pessoas de transmitir o que pensam, sua intenção por detrás daquilo que 
estão tentando comunicar. Muitos conflitos e brigas têm sua origem nisso. As pessoas se sentem ofendidas 
quando ouvem algo, porque não entendem o que lhes está sendo dito. 
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Que coisa maravilhosa é entender como Deus faz isso! É através da mente. É através do espírito. Não é 
através das palavras faladas. Isso tem que ser transmitido através do espírito. É assim como aprendemos. 
Palavras não são vivificadas sem o espírito. Isto é a Palavra de Deus, é o Logos. E isto está vivo porque o 
espírito está nele. E nós, seres humanos, não podemos entender isso até que o espírito esteja presente. Nós 
podemos ler as palavras na Bíblia. As pessoas leem a Bíblia inventam todo tipo de religiões, pensando que 
entendem o que Deus diz. Mas somente Deus, com Seu espírito, pode revelar o que é o Verbo. É o que 
Deus faz que nos leva à unidade com Ele, com Sua palavra, com Sua mente. Isto é incrível. É muito 
bonito entender isto. Isto é algo incrível, é lindo! Tudo o que Jesus Cristo disse, tudo que saiu da sua boca, 
veio do Pai. A fonte de tudo era o Pai. O Logos é o que transmite a intenção das palavras. E isso significa 
muito mais que a palavra de Deus, como eu disse antes. Isso é o Seu pensamento, a Sua mente, a intenção 
daquilo que Ele está transmitindo. A definição mais simples da palavra grega “Logos” é “aquilo que 
personifica um pensamento ou uma ideia”. Essa é a definição mais simples. “Aquilo que personifica um 
pensamento ou uma ideia”. É o que comunica a outros seres o pensamento que está na mente de um ser. E 
é isso que o espírito de Deus faz. Nos seus sermões e escritos o Sr. Armstrong costumava chamar isto de 
“pensamento revelador”. E isso é exatamente o que significa. Isto é o pensamento revelador de Deus. 

João 1:1 - No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, porque pertence a Deus, e o Verbo 
era Deus. Ele estava no principio com Deus. “Ele estava no princípio em Deus.” O Verbo estava em 
Deus porque o Verbo é Deus, é a mente de Deus, é o ser de Deus. É o Seu plano e o Seu propósito, é tudo 
o que vem de Deus. O Verbo estava “em Deus” e em mais ninguém. Porque ninguém mais existia. O 
Verbo era somente de Deus. Isso é o que significa. O Verbo, o pensamento revelador de Deus, era o único 
membro da Família de Deus, de ELOHIM. Era YAHWEH, Deus Todo-Poderoso. 

Versículo 3 - Todas as coisas foram feitas por Ele... Por Deus, pelo Verbo. Porque o Verbo era Deus. Foi 
através do que saiu de Deus, pelo poder do Seu espírito santo, que todas as coisas foram criadas, que o 
mundo espiritual e todos os anjos foram criados. Tudo isso veio de Deus. Ele enviou Sua mente, Sua 
intenção, Sua vontade, Seu propósito e Seu poder para criar tudo isso. ...e sem isto, nada do que foi feito 
se fez. Tudo vem da mesma fonte. Tudo o que vemos veio da mente de Deus. Tudo o que vemos é o que 
Deus é, é a Sua mente, o Seu ser, o Seu propósito. E também o que não podemos ver, como o mundo 
espiritual. Nós cremos no que Deus diz sobre isso. Tudo vem da mente de Deus, da maneira como Ele 
pensa, dos Seus pensamentos. Isso é muito simples. 

Nós podemos fazer certas coisas, Deus nos deu a capacidade de fazer várias coisas na vida. Há pessoas 
que são muito criativas por natureza, que são artistas e que podem fazer diferentes coisas. E isso vem da 
maneira como você pensa, da sua mente. Se uma pessoa pinta um quadro ou desenha alguma coisa, isso 
vem da maneira como essa pessoa vê as coisas. Essa pessoa visualiza algo em sua mente, e tenta 
comunicar isso a outros através de um desenho, de um quadro, etc. Ou através das palavras que essa 
pessoa escreve! Se você escreve algo em suas anotações, você faz isso do seu jeito. Ninguém lhe diz: 
“Não escreva dessa maneira, porque não está certo”. Porque você é quem tem que interpretar o que você 
escreveu. Quando você escreve algo, você escreve o que você pensa, de acordo com o seu modo de 
pensar. Porque são suas anotações. Você não escreve  para os outros. E o que dizer daquilo que vem do Ser 
de Deus, da mente de Deus, do Verbo de Deus, do modo como Deus faz as coisas? 
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E tudo o que Deus criou, o mundo espiritual, o universo, tudo veio da Sua mente. Isso é o que é dito aqui. 
Tudo veio da mente de Deus, do Verbo de Deus, do Seu ser, do que Ele é. E podemos entender isso – algo 
que é tão surpreendente - porque Ele nos revela o Seu plano, desde o Pessach até o Último Grande Dia. E 
isso nos entusiasma, nos emociona, porque é a mente de Deus. E Deus diz que cada um de nós deve estar 
em unidade com Ele, com a Sua mente, com a Sua palavra. “Que haja em vocês a mesma mente que 
também estava em Cristo Jesus”. E isso significa que estamos em total acordo com o propósito e intenção 
de Deus em todas as coisas que fazemos. Somos diferentes uns dos outros? Sim. Passamos por diferentes 
experiências, e é isso nos faz quem somos. Jesus Cristo passou por experiências únicas que fazem dele 
quem ele é. E grande parte disso é representado no Pessach. Mas mais tarde Deus revelará ao mundo mais 
sobre isso. Algo que é poderoso, que é única e exclusivamente para ele. E há coisas que são única e 
exclusivamente para nós. Haverá coisas que serão únicas e exclusivas para nós na Família de Deus. E tudo 
vem da mente de Deus. Isso é o propósito de Deus, é a vontade de Deus. Tudo emana de Deus. Isso é o 
que está sendo dito aqui. Tudo vem de Deus e de ninguém mais. De ninguém mais. 

Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele, nada do que foi feito se fez. Isto é verdade. Tudo existe 
por causa do propósito de Deus, por causa da Sua vontade, por causa do Seu pensamento, da Sua mente. 
Não do nosso pensamento, nem do pensamento de qualquer outra pessoa. Tudo vem de Des, vem 
inteiramente de Deus. Nele estava a vida; e a vida era a luz dos homens. No Verbo. E isso pode ser 
difícil devido ao nosso modo de pensar. Porque isso é como o substantivo espírito. Às vezes no idioma 
grego isso é mencionado como um substantivo masculino, usando o pronome definido ele, e outras vezes 
usando o pronome demonstrativo isto. O isso causou confusão no mundo. Porque as pessoas pensam que o 
uso do pronome definido ele implica que o espírito santo é uma pessoa, um ser. Porém o espírito santo não 
é um ser, e sim o poder do Deus Todo-Poderoso. É o meio pelo qual Deus revela Sua mente a nós. Quando 
você entende a verdade sobre o Sabbath, você então entende uma parte da mente, do propósito, da vontade 
e da maneira de pensar em Deus. 

Quando você entende como nossos relacionamentos devem ser, que devemos ser altruístas, que devemos 
dar e não somente receber, que devemos compartilhar com os outros. E isso é algo que vai muito além do 
conceito humano de amor. Isso não exclui a ninguém, mas é o mesmo para todos. E nós não podemos 
fazer isso, mas nos esforçamos para vivê-lo. Como podemos amar a outros como amamos a nós mesmos? 
Eu não posso fazer isso. E nem você. Mas devemos nos esforçar para fazê-lo, porque essa é a mente de 
Deus. Amar a Deus com todo o nosso coração, com toda a nossa alma, com todo o nosso ser; nós não 
podemos fazer isso. Nós nem sabemos como dar o primeiro passo se Deus  não nos revela isto. E Deus 
começa a nos revelar isso, e começamos a entendê-lo, porque isso é algo de natureza espiritual. Não é 
incrível entender o que podemos entender, o que podemos ver, as coisas de Deus? Deus tem que nos 
chamar para que possamos começar a amá-lo. O mundo não ama a Deus. Embora as pessoas pensem que 
sim. “Você está me dizendo que devemos guardar o Sabbath, o sétimo dia, para Deus? Isso foi abolido 
junto com a antiga e severa lei!” Eles não amam a Deus. 

Quando Deus nos revela coisas, quando recebemos o que vem de Deus, entendemos a relação entre... 
Porque se você não ama a Deus, se você não crê em Deus, você não vai guardar o Sabbath. Mas se você 
ama a Deus, você se submeterá a Deus e aprenderá a amá-lo. E isto é um processo. Aprendemos a amar a 
Deus com o Seu amor. Deus não quer que o amemos somente com o amor humano. Ele quer que o 
amemos com o amor que podemos receber dele, porque estamos mais em unidade com Ele. E este é um 
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processo pelo qual devemos passar. Deus nos dá a capacidade de amar porque Ele quer mais do que amor 
“phlia”, que é o amor dos seres humanos. Ele oferece mais que “philia” aos seres humanos, porque 
“philia” é uma espécie de amor que é sempre egoísta. É uma espécie de amor que não pode ir além disso, 
porque é algo que vem dos seres humanos. Ágape, por outro lado, vem de Deus. É por isso que o que João 
escreveu é tão impressionante, mais do que qualquer outra coisa que Deus revelou na Bíblia, porque isso 
nos revela o espírito e a mente de Deus, o Verbo de Deus, de uma maneira que Deus não revela em 
nenhum outro lugar na Bíblia. Deus deu essa surpreendente revelação a João, não apenas no livro do 
Apocalipse. O que Deus deu a João é algo muito poderoso. E Deus agora está edificando sobre essas 
coisas, nos está dando isso e muito mais, se podemos entender isto. E Deus está fazendo isso por causa de 
onde estamos no tempo profético. Isso se deve ao propósito e plano de Deus e por causa de onde estamos 
no tempo profético. E Deus nos deu todas estas coisas, Ele nos mostrou Sua grande misericórdia, para que 
possamos ir mais além disto, para que possamos seguir em frente, para que possamos entender melhor as 
coisas, com mais da mente de Deus. Para que possamos sentir paz e emoção quando passamos pelas coisas 
que teremos que passar. E é incrível entender a confiança e a audácia que Deus nos oferece. Você pode ter 
a mente de Deus se você estiver disposto a dar um passo à frente, a seguir em frente e a fazer isso. Porque 
Deus dá isso a você. Ele oferece isso a você. 

Versículo 4 - Nele estava a vida; e a vida era a luz dos homens. É o que ilumina nossa mente, nossa 
vida. Nós estávamos nas trevas. É como se víssemos através de um vidro escuro, só podíamos ver um 
pouco. Mas começamos a ver mais e mais com o passar do tempo. E isso tem a ver com o que estamos 
falando aqui, como o que ilumina nossa vida. Porque antes estávamos na escuridão. Como o mundo agora, 
que está na escuridão. Mas quando o Verbo de Deus vem à nossa mente e somos espiritualmente 
iluminados, começamos a “ver” a verdade sobre o Sabbath. 

Começamos a “ver” o plano de Deus, desde o Pessach até o Último Grande Dia. E isso nos dá coragem, 
isso é vivificado para nós e nos dá vida. As palavras ganham vida. Estas palavras que você lê, que você 
ouve nos sermões, que você lê na sua Bíblia, as coisas que aprendemos sobre Deus, isto está vivo. Eu 
tenho muita pena das pessoas que estão separadas de Deus, das pessoas que este ano estão celebrando algo 
que elas chamam de “Festa dos Tabernáculos”, mas que é apenas algo físico. Porque as palavras que elas 
ouvem são somente palavras. Não há luz, não há vida nisso para inspirá-las. Porque a palavra de Deus só 
pode ganhar vida através do Seu espírito. E experimentar isso é algo muito bonito. E tudo isso só pode vir 
de Deus, através de Seu Filho, Jesus Cristo. Não há outra maneira. 

Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Este veio para testemunho para que 
testificasse da luz, para que todos cressem por ele. Jesus Cristo se tornou a luz, se tornou o meio pelo 
qual os seres humanos podem receber a luz, podem receber o Verbo, o Logos de Deus. Os seres humanos 
não podem receber isso de nenhuma outra maneira. Ele não era a Luz, mas foi enviado para testificar 
da luz. 

Versículo 9 - Ali estava a luz verdadeira, que alumia a todo ser humano, estava no mundo...  Isso foi 
o que eu disse antes. Em palavras diferentes, mas é o mesmo. Essa é a verdadeira luz, porque a fonte é 
Deus Todo-Poderoso. E agora, através do Seu Filho, essa luz veio para iluminar o mundo, para dar luz e 
significado à vida dos seres humanos. Para salvar os seres humanos, para que seus pecados possam ser 
perdoados e eles possam começar um relacionamento com Deus, e possam continuar a crescer, porque Ele 

!14



vem à nossas vidas. Tanto o Pai como o Filho podem permanecer em nós através do poder do espírito 
santo. E nós podemos permanecer neles em espírito, podemos permanecer na verdade. E o poder 
envolvido em tudo isso é algo de natureza espiritual. Ali estava a luz verdadeira, que alumia a todo ser 
humano, estava no mundo e o mundo foi feito por ele... Isso se refere ao “canal de uma ação”, do que 
falamos ontem. Isso se refere ao propósito de Deus. A razão pela qual Jesus veio. Seu nome significa 
Salvador. Emmanuel significa Deus conosco. Deus quer estar não apenas conosco, mas Ele quer estar em 
nós. E Ele quer que nós permaneçamos nele.  E não há outra maneira de realizar isso que através de Seu 
Filho. Todas as coisas, como falamos ontem... E o que são “todas as coisas”? Qual é a razão de tudo isso? 
Por que o mundo espiritual, os anjos, existem? Por que o universo existe? Por que essa terra existe? Por 
que o ser humano existe? Tudo isso existe por causa de ELOHIM, por causa da Família de Deus. Essa é a 
única maneira. Este é o caminho. E isso é que Deus nos diz aqui, muito claramente. ...mas o mundo não o 
reconheceu. Porque isso é algo de natureza espiritual. E sem o espírito de Deus, as pessoas podem falar 
sobre Deus e sobre Jesus Cristo o quanto elas quiserem, elas podem dizer que amam o seu próximo, 
podem fazer disso algo meloso, uma doce pieguice, mas nada disso tem significado. Não há vida nisso. 
Jesus Cristo censurou a todos os religiosos da sua época. A todos. Exceto aqueles que ouviram a 
mensagem de João, aqueles que queriam se arrepender, aqueles que estavam sendo preparados para 
receber a mensagem que Jesus Cristo traria. Para o Verbo. Ele era o Logos. E Deus Todo Poderoso deu a 
ele o Verbo, que se manifestou. É através dele que podemos receber isso em nossas vidas. A mente de 
Deus, o modo de pensar de Deus, o pensamento revelador de Deus, tudo que está de acordo com Deus 
começou a viver e a habitar em carne humana. Isso é incrível! E mais adiante quando falarmos sobre 
Melquisedeque, isso será mais emocionante, mais inspirador, porque então você terá todas as peças e 
poderá ver como tudo se encaixa perfeitamente. É incrível o que Deus nos revela no livro de Hebreus e a 
razão pela qual tanto foi escrito sobre isso. Essa é uma bela história sobre como Deus trabalha, sobre 
como Deus trabalhou ao longo do tempo e sobre o Seu propósito. 

Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam deu-lhes o 
poder de serem feitos filhos de Deus: aos que creem no seu nome. Que impressionante! E só podemos 
começar a crer no que é verdadeiro de uma maneira: porque Deus o Pai nos atrai, nos escolhe, 
individualmente, e nos dá a bênção especial de sermos santificados. (Através do batismo). É por isso que 
você não pode ver certas coisas, você não pode recebê-las. Porque você também está sendo atraído. Se é 
que você quer isso. Deus pode ter começado a abrir sua mente desde que você era uma criança. Talvez 
você entendia coisas que outras pessoas da sua idade não podiam entender. Mas você entendia essas 
coisas. E isso é porque Deus, através do Seu espírito, comunica isso à mente das pessoas. Mesmo se essa 
pessoa ainda não foi gerada pelo espírito de Deus. E quando chegou o momento em que você podia 
escolher, quando você alcançou certa maturidade para poder escolher livremente o que Deus lhe estava 
oferecendo, então Deus chamou você. É Deus quem tem que nos chamar. Ele nos atrai. E então 
começamos a “ver” certas coisas, começamos a entender certas coisas sobre Deus. Deus comunica a Sua 
vontade, o Seu propósito à nossa mente. Isto sempre foi assim, desde o começo. Tudo vem de Deus. E 
tudo o que existe, existe porque vem Dele. 

Ali estava a luz verdadeira, que alumia a todo ser humano, estava no mundo e o mundo foi feito por 
ele, mas o mundo não o reconheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Ele era da 
tribo de Judá. Deus lhe deu o Verbo. A mente do Deus Todo Poderoso estava nele de uma maneira muito 
poderosa, de uma maneira que nenhum outro ser humano jamais teve e nunca terá. Ele nasceu da tribo de 
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Judá, mas os descendentes da tribo de Judá que habitavam naquela região não o receberam, certo? Eles 
não receberam o que Deus tinha para eles. Eles eram sua linhagem apenas a nível físico. Mas a todos 
quantos o receberam... E isto vai muito além que os descendentes da tribo de Judá, porque isso abrange a 
toda a humanidade. Porém os outros seres humanos não podem recebê-lo. Deus tem que nos chamar 
primeiro. Deus tem que começar a nos atrair e dar-nos a capacidade de “ver” certas coisas. 

Versículo 12 - Mas a todos quantos o receberam deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus: aos 
que creem no seu nome. Os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da 
vontade do varão, mas de Deus. Isso é algo que vem de Deus. 

Versículo 14 - E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do 
Unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Esse é um versículo muito bonito. O Verbo se fez carne. 
O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Isso é incrível! O Filho de Deus, único e poderoso. O plano de 
Deus é incrível. O que Ele se propôs a fazer através do Seu próprio Filho é algo incrível, a maneira como 
Seu Filho seria diferente de todos os outros seres humanos e teria Seu espírito sem restrições. Nós temos o 
espírito de Deus de um modo limitado. Há coisas que Jesus Cristo... Nós cremos em certas coisas. Nós 
cremos nas coisas que Deus nos dá. Cremos que estamos no tempo do fim. Cremos que Jesus Cristo 
voltará em breve. Cremos nas coisas que cremos porque temos o espírito de Deus. Mas, pensem em Jesus 
Cristo, que sendo um ser humano físico tinha a mente de Deus, Seu Pai, sem limitações. Ele estava cheio 
do espírito de Deus. 

E às vezes vemos coisas de nós mesmos em nossos próprios filhos. Você pode ver certas coisas em seus 
filhos que são suas, que eles herdaram de você. E isso as vezes é muito engraçado. Quando vemos uma 
criança fazendo as mesmas coisas que seus pais fazem, isso é muito engraçado, porque pensamos: “Onde 
eles aprenderam isso se ninguém lhes ensinou?” Mas isso é algo automático, algo que está dentro deles. E 
qualquer pai sabe do que estou falando. Você certamente já viu esse tipo de coisa. E muito mais entre 
Deus e Seu Filho, o Verbo feito carne. A revelação (a mente), o pensamento revelador de Deus que foi 
colocado em um ser humano para que quando chegasse o momento ele pudesse cumprir o que ele tinha 
que cumprir. Ele sabia disso. Ele tinha um relacionamento com Seu Pai e sabia o que ele tudo pelo que ele 
teria que passar em um corpo físico para fazer o que ele tinha que fazer. Ele jejuou antes de ser posto à 
prova, quando Satanás tentou enganá-lo, fazê-lo tropeçar, fracassar. Ele sabia qual era seu papel, ele sabia 
qual era seu lugar no plano de Deus. E Satanás o subestimou, como ele sempre faz. A mente de Satanás 
não é uma mente sadia, devido a certas decisões que ele tomou. Satanás não pode ver a realidade porque o 
espírito de Deus não está nele. Ele é um ser espiritual, mas o espírito de Deus não está nele. Ele sabe 
certas coisas, mais por experiência do que por qualquer outra coisa. Sim, ha coisas que ele sabe. Ele sabe 
as coisas que Deus disse. Incrível. 

E em uma ocasião Jesus foi orar. Já era tarde e seus discípulos estavam cansados. Isso foi na noite do 
Pessach. Eles primeiro prepararam o cordeiro e depois eles comeram o cordeiro. Eles tiveram que esperar 
porque eles não  podiam matar o cordeiro antes de uma determinada hora. Eles prepararam o cordeiro e o 
assaram lentamente, até que a carne ficou macia. Não como hoje em dia, que cortamos um cordeiro em 
pedaços e o assamos no forno ou no micro ondas. Eles assaram o cordeiro inteiro. E assim a carne demora 
mais para assar. Demora mais assar um peru inteiro. Mas eles já tinham tudo preparado, eles já tinham 
acendido o fogo e quando o cordeiro estava pronto eles o comeram. Eles não comeram o cordeiro logo 
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depois do pôr do sol. Eles jantaram muito depois. E quando já era bem tarde da noite, depois de ter 
conversado com os discípulos... No sermão de Pessach sempre falamos sobre o que Jesus Cristo disse a 
eles naquela noite. Lemos João 13, João 14, 15, 16, 17, 18, às vezes. E se necessita tempo para falar sobre 
todas essas coisas. 

E na noite do Pessach Cristo falou com eles sobre tudo isto, lhes deu instruções, lhes ensinou certas coisas 
sobre ele mesmo e sobre o seu Pai. E também lhes falou sobre o que estava prestes a acontecer. Jesus 
então lhes revelou uma das coisas mais belas jamais reveladas aos seres humanos. Ele lhes falou sobre 
como Deus iria trabalhar conosco e em nós depois disso. Lhes falou sobre como poderíamos ter a mente 
de Deus, o Verbo de Deus, e como poderíamos crescer nisso. Porque você tem que estar em unidade com a 
mente de Deus. Você tem que estar em unidade com o Verbo de Deus. Isso é pelo que nós lutamos por 
isso. Isso é o que queremos. E tudo o que se refere ao caminho de Deus, ao plano e ao propósito de Deus 
está contido em Seu Verbo, no Logos, no Seu pensamento revelador, que foi revelado aos seres humanos, 
que se tornou carne. E então Deus começou a revelar isso a muitos mais na Igreja. E isso é algo muito 
bonito, irmãos. O Pessach do próximo ano terá um significado muito mais profundo para você, por causa 
do que você pode ver agora, por causa do que você pode entender agora. Porque agora você pode valorizar 
mais o que você “vê”, você pode ser mais grato a Deus por isso. E isso é algo espiritual, não é algo físico. 
E quanto mais temos do espírito de Deus, mais podemos “ver”, e mais significativo isto é para nós. Você 
entenderá o que Jesus fez por nós de uma maneira que você nunca entendeu antes. Estou ansioso para que 
chegue o Pessach. Espero que possamos celebra-lo juntos. 

Vamos a Tiago 1.  

Essa foi uma incrível revelação que Deus nos deu através de João, em João 1:14 - E o Verbo se fez carne 
e habitou entre nós. E contemplamos a sua glória, a glória que corresponde ao Filho unigênito do 
Pai, cheio de graça e verdade. O pensamento revelador de Deus, que é resumido no Verbo de Deus, foi 
manifestado aos seres humanos através do Filho unigênito do Pai, de Jesus Cristo. 

E este é um processo que acontece com toda pessoa que foi gerada por Deus, porém em um grau muito 
menor que na vida de Jesus Cristo. Tiago 1:18. Algo estava crescendo em Jesus desde o seu nascimento. 
Com apenas doze anos de idade, ele deixou os doutores da lei, os professores da lei estupefatos com as 
coisas que ele lhes dizia. Eles ficaram surpresos porque Jesus já lhes estava falando sobre a obra de seu 
Pai. Ele estava crescendo. Não apenas fisicamente, mas também nas habilidades que Deus lhe dava mais e 
mais. Nós também crescemos nisso! Mas muito mais lentamente. A partir do momento em que Deus nos 
chama, começamos a ver certas coisas que Deus nos mostra sobre nós mesmos. E Deus não nos mostra 
tudo de uma vez, porque então ficaríamos muito desapontados. Se Deus nos mostrasse de repente nossa 
natureza humana, nos sentiríamos muito desanimados. Paulo escreveu sobre como somos os seres 
humanos, que há uma batalha dentro de nós, uma batalha entre nossa natureza e a mente, o Verbo de Deus 
em nós, que Deus nos deu. E nós escolhemos isso, queremos isso, desejamos isso. E então temos que lidar 
com essa outra coisa: com este tabernáculo temporário em que vivemos, com esta morada temporária que 
temos como seres humanos, sujeitos à “concupiscência da carne, à concupiscência dos olhos e à soberba 
da vida.” E isso é muito difícil, não é? Porque todos somos egoístas! E Paulo escreveu sobre isso em 
Romanos: “Miserável homem que eu sou!” Se ao menos entendêssemos isso. É por isso que eu gosto 
muito do que está escrito em Apocalipse sobre a Era de Laodicéia. Porque eles não entendiam que eles 
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eram miseráveis. Algo aconteceu e eles não entenderam que eles eram miseráveis. Por causa do seu 
orgulho, eles se achavam melhores do que realmente eram. Eles pensaram: “Nós somos ricos; temos de 
tudo e não precisamos de nada”. Eles estavam cheios de orgulho, de soberba. E essa expressão só é usada 
em outra passagem da Bíblia. É usada somente em dois lugares. “Miserável homem que eu sou! Quem me 
livrará do corpo desta morte?” Porque Paulo compreendia quão terrível é o pecado, quão terrível é ser 
carnal e estar sujeito à  concupiscência da carne, à concupiscência dos olhos e à soberba da vida. Ele 
odiava tudo isso porque ele tinha o espírito de Deus. Ele reconhecia a batalha que estava acontecendo 
dentro dele. E ele disse: “Dou graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor!” É assim que podemos 
alcançar a vitória. É assim que podemos continuar nessa luta. 

E se Paulo não tivesse escrito isso em Romanos, há momentos em que eu me sentiria muito desanimado, 
pensando: “Como Deus pode me salvar?” Porque eu tropeço e cometo pecado. Estou tão doente que eu 
tropeço e peco. Dirigindo numa estrada, por exemplo. Com coisas pequenas. Ou em um shopping center 
quando vejo a atitude das pessoas hoje em dia. E isso piora cada vez mais. Isso é horrível. A imundície que 
eles transmitem através da música, no rádio. Isso é horrível! A vida humana sem Deus é muito miserável. 

Mas nós não vemos isso até que Deus nos revela como somos os seres humanos. E podemos ver isto cada 
vez mais, porque podemos ver algo diferente. Nós vemos o caminho de vida de Deus, vemos a vontade de 
Deus, a mente de Deus. Vemos o amor de Deus, que é um amor altruísta, que se preocupa pelos outros, 
que se sacrifica voluntariamente pelo bem de outra pessoa, que está disposto a se sacrificar. E geralmente 
o que sacrificamos é o nosso “eu”. E você sabe como o nosso “eu” se manifesta? Através do orgulho. Os 
seres humanos são egoístas, só pensamos em nós mesmos. E quando Deus nos permite ver algo que é 
altruísta, nos permite compartilhar isso, nós escolhemos, queremos, desejamos isto. E quanto mais 
“vemos” o nosso “eu”, mais isso nos desagrada, mais frustrante isso se torna, e mais queremos nos livrar 
desse tabernáculo temporário e ter outro tabernáculo. Paulo também escreveu sobre isso. Não que eu 
queira morrer, mas estou ansioso pelo momento em que serei transformado! Anseio por essa 
transformação. E muitos de vocês também. Não porque desde que você levantou da cama esta manhã as 
coisas deram errado, mas porque você vê a si mesmo, você vê o seu “eu”, você vê como é a natureza 
humana, você vê quanto dano, dor e sofrimento a natureza humana causa nesta terra e você quer que o que 
esta Festa dos Tabernáculos representa seja uma realidade. Você anseia pelo Reino de Deus. O que Deus 
nos deu é impressionante! 

Tiago 1:18 - Pela Sua própria vontade Ele nos gerou, ou Ele nos engendrou, com o Logos. Você 
recebeu isso quando foi batizado. Quando você foi submerso na água, depois de sair da água, você fez um 
pacto com Deus. Você então disse a Deus: “Eu aceito o sacrifício de Jesus Cristo. Eu quero que meus 
pecados sejam perdoados. Eu quero enterrar o velho homem. Eu quero o que esse ato físico simboliza, eu 
quero me livrar do velho homem, sair da água como um novo homem e andar em novidade de vida.” Nós 
queremos isso. Mas ha mais. Recebemos a imposição de mãos e pedimos a Deus que nos engendre com o 
espírito santo. E o espírito santo é o poder que transmite a mente de Deus à nossa mente. Somos gerados 
pela Verbo de Deus, que a partir de então começa a viver em nós, e continua a vir em nós se continuamos 
a nos submeter a esse poder que opera em nossas vidas, para que possamos crescer. 

Eu gosto muito de uma analogia que o Sr. Armstrong costumava usar. Não há melhor maneira de explicar 
isso. A Igreja é o Reino de Deus na forma de um embrião. É como um embrião no útero de uma mãe, que 
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foi gerado. Nós ainda não nascemos espiritualmente. Nós ainda não fomos transformados em seres 
espirituais, mas algo começa a crescer dentro de nós. E isso começa no dia em que somos batizados. Antes 
disso, Deus simplesmente nos atrai com o Seu espírito. Mas a partir do momento em que somos batizados, 
algo começa a habitar dentro de nós. E Deus descreve isso aqui, através de Tiago. Nós somos gerados com 
o Logos, com o Verbo de Deus, com uma parte da mente de Deus, que pode começar a crescer em nós, 
espiritualmente. E então começamos a crescer e a aprender mais e mais e mais. Podemos continuar 
crescendo até chegar a ter a mesma mente que está em Jesus Cristo. “Que haja em vocês a mesma mente 
que estava em Jesus Cristo”. Ele era o Verbo de Deus feito carne. Nós compartilhamos o Verbo e 
crescemos no Verbo, que é a mente de Deus, em unidade e em harmonia com Deus. 

Eu me lembro que dois anos atrás, na Festa dos Tabernáculos, Deus começou a nos falar com mais ênfase 
sobre a importância de estarmos unidos em espírito, naquilo em que cremos e no que dizemos. E nós 
fomos postos à prova nisso. E para aqueles que não querem estar em unidade, para aqueles que não 
querem crescer nisto, ter a mesma mente, em espírito e em verdade, as portas estão abertas para que eles 
vaiam embora, para que eles desapareçam da nossa vista. Para Deus não importa se somos poucos ou 
muitos. Para Deus não importa o dinheiro dos dízimos. O importante para Deus Todo-Poderoso é que 
estejamos em unidade com Ele, que sejamos fiéis ao nosso Grande Deus. Isso é o que importa para Deus! 
O importante é que tenhamos o desejo de ter a mesma mente que Ele, de estar em unidade com Deus e não 
deixar que nada nem ninguém cause divisão na Igreja. Deus não quer pessoas que estejam resmungando e 
reclamando o tempo todo. Deus quer que nos submetamos à mente de Deus, ao Verbo de Deus, que Ele 
nos dá. Deus quer que nos esforcemos para estar em unidade com o que Ele nos dá. E Deus nos faz 
responsáveis disso agora, por causa de onde estamos no tempo profético. Nós vivemos em uma época 
muito importante para Deus. Agora, mais do que nunca, devemos estar em unidade com Deus, com o 
Verbo de Deus, com a vontade de Deus, com o propósito de Deus. Mais do que nunca antes. 

Por sua própria vontade somos gerados com a palavra, com o Logos, da verdade. Isso é o que é. Isso 
é a verdade porque vem de Deus. Isso é Deus. É a mente de Deus, o ser de Deus. Somos diferentes, somos 
únicos, mas podemos ser um só com Deus. Isso significa que estamos em unidade com o Seu caminho de 
vida, com o Seu propósito, que queremos compartilhar, queremos fazer parte disso. Queremos ser 
herdeiros junto com Jesus Cristo. ...para que possamos ser os primeiros frutos de Sua criação. Isso é o 
que diz aqui. Podemos ter o espírito de Deus e a mente de Deus através do Seu Verbo, através da Sua 
palavra, do Seu pensamento revelador. Assim é  como Ele se comunica conosco e nos ensina. Assim é 
como Ele está ensinando a vocês hoje - através do Seu espírito santo. Se nos submetemos a isso, se 
estamos crescendo nisso, Deus abre nossas mentes cada vez mais para receber o que Ele tem para nós. E 
então começamos a “ver” coisas que não podíamos “ver” antes, começamos a entender coisas que não 
podíamos entender antes. Porque assim é como Deus trabalha conosco espiritualmente. Este é um 
processo em que amadurecemos continuamente, é um processo em que Deus continua revelando coisas a 
nós, continuamente. 

Da mesma maneira que Deus revelou as coisas ao longo do tempo, desde Gênesis. Deus tem revelado 
mais e mais. Através de Moisés, através do rei Davi, através dos profetas, de Jesus Cristo, dos apóstolos. E 
isso é o que nos é ensinado na Igreja de Deus. E da mesma maneira que Deus tem trabalhado com Seu 
plano por mais de 6.000 anos, Ele trabalha conosco individualmente. O pensamento revelador, a mente, o 
ser, o Verbo de Deus, podemos ter tudo isso em nossas vidas. É por isso que eu gosto muito do título desse 
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sermão: A Revelação do Verbo de Deus. Uma revelação contínua em nossas vidas, até que sejamos um só 
com Deus. 

Vamos a João 3. Podemos ver o processo através do qual somos gerados com o Verbo de Deus na vida de 
Jesus. Mas com Cristo isso é muito diferente. Desde o seu nascimento e durante a sua vida. João 3:31- 
Aquele que vem de cima é superior a todos. E as pessoas leem isto e dizem: “Está vendo? Aqui diz que 
Cristo veio de cima! Não está claro que ele já existia?” Não. Vir de cima significa que ele veio de Deus. 
Aquele que vem da terra é da terra... Até que Deus começa a trabalhar conosco, como os seres 
humanos, somos “da terra”, somos físicos. Aquele que vem da terra é da terra e fala das coisas 
terrenas. Só pode entender as coisas a nível físico. Mas aquele que vem do céu é superior a todos. 
Jesus Cristo é o único para o plano de Deus, para o propósito de Deus. E isso é algo muito bonito. É algo 
maravilhoso. Isso é algo emocionante. Ele é nosso Salvador, nosso sacrifício do Pessach, nosso Sumo 
Sacerdote, nosso Rei que em breve virá. 

Versículo 32 - E aquilo que ele viu e ouviu, isso testifica... Isto é o que ele testifica, o que ele viu e 
ouviu. E se olharmos isso a nível físico, pensamos que isso significa o que você vê com os seus olhos. 
Como Jesus disse em João 14:9, quando Filipe pediu que ele lhes mostrasse o Pai. “Quem me vê, vê ao 
pai”. Porque isso não é algo de natureza física! Isso é algo de natureza espiritual! A capacidade de “ver” as 
coisas mencionadas em João 14 é algo de natureza espiritual. O que ouvimos... E o que ouvimos? O que 
queremos dizer quando dizemos isso? “O que eu ouço, disso falo”. Deus não se comunica comigo com 
palavras faladas transmitidas no ar. Deus não se manifesta diante de você em forma de qualquer coisa. 
Deus se comunica conosco através do pensamento revelador, pelo poder do espírito, em nossa mente. É 
assim que você pode entender as coisas que você entende. É como os sermões. E alguns ministros também 
disseram isso antes. Eu nunca sei o que devo falar até que Deus me revele, até que Deus me diga do que 
eu devo falar. E só então eu posso dar um sermão. Porque isso não pode vir de mim mesmo, da minha 
natureza humana, da minha mente. Então eu penso: “Eu acho que tenho que dar um sermão sobre a 
educação das crianças”. Ou: “Já faz tempo que não dou um sermão sobre o casamento, sobre o 
relacionamento entre marido e mulher. Talvez seria bom falar sobre isso”. O que Deus nos motiva a fazer 
mais e mais é: “Precisamos ouvir um sermão sobre como prepararmos para a Festa dos Tabernáculos, 
porque a Festa está chagando chegando e todos temos que estar preparados, temos que saber o que fazer”. 

E é assim que Deus trabalha. Mas se começarmos a fazer como foi dito uma vez aos membros do 
ministério: “Você tem que planejar os sermões com um ano de antecedência”. Isso não significa que Deus 
não possa mostrar isso a uma pessoa. Um ministro de Deus pode pedir a Deus: “Deus, não sei sobre o que 
devo falar no próximo ano. Me mostre, por favor.” Mas o que acontece é que então você não pode ver a 
mudança que ocorre, a resposta do povo de Deus. E Deus trabalha conosco para nos moldar. Porque 
somos agentes morais livres e tomamos certas decisões, e algumas vezes Deus revela algo mais sobre um 
determinado assunto, para que as coisas estejam novamente em harmonia e em unidade com Ele. E esse 
tipo de sermão é algo grandioso, se é dado porque Deus o inspira. Mas eu não acho que tivemos um 
sermão assim por muito tempo. E eu não acho que vamos ter esse tipo de sermão durante um longo tempo. 
Talvez você possa começar a ouvir esse tipo de sermão novamente quando Jesus Cristo voltar. Mas a 
maioria de vocês, muitos de vocês, não vai precisar disso. Porque será você quem vai dar esses sermões. 
Ou alguma pessoa com quem você estará trabalhando, moldando e formando dará esses sermões, porque 
Deus inspirará isto, porque será o apropriado, porque será o necessário. 
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Aquele que vem de cima é superior a todos. Aquele que é da terra é da terra e fala das coisas 
terrenas. Mas aquele que vem do céu é superior a todos. Isso vem de Deus, através de Seu espírito, e se 
manifesta como o Verbo. E aquilo que ele viu e ouviu, isso testifica; e ninguém aceita o seu 
testemunho. Ninguém pode ouvir isto. Nenhum ser humano. A menos que Deus lhe dê o Seu espírito, 
para que você possa ouvir espiritualmente, para que você possa ver espiritualmente. Aquele que aceitou o 
seu testemunho, esse confirmou que Deus é verdadeiro. Porque aquele que Deus enviou fala as 
palavras de Deus... Essas palavras vêm de Deus. Jesus Cristo nos deu o exemplo perfeito em um nível 
muito alto. O mais alto que há. E devemos alcançar esse mesmo nível. Nós devemos buscar isso em 
nossas vidas. E aqueles que Deus chamaria ao longo do tempo também teriam que alcançar o mesmo 
nível. “Porque aqueles a quem Deus enviou, eles falam as palavras de Deus”. E o que quer que seja menos 
que isso, não vem de Deus. ...porque o próprio Deus lhe dá o Seu espírito sem limitação. Falando de 
Jesus Cristo. Mas é isso o que devemos nos esforçar para alcançar. ...porque o próprio Deus lhe dá o Seu 
espírito sem limitação. Jesus Cristo não é como nós. Somos batizados quando chegamos a uma certa 
idade, aos vinte, trinta, quarenta anos talvez, e Deus então nos dá uma parte do Seu espírito. Só um pouco. 
E à medida que crescemos – como um embrião cresce no útero da mãe - Deus nos dá um pouco mais de 
Seu espírito. Mas com Jesus Cristo isso era diferente. Ele também teve que crescer, mas Deus lhe deu o 
Seu espírito muito antes, e de uma maneira que nós realmente não podemos entender. Jesus sabia das 
coisas... Acho que eu não terminei de dizer o que estava dizendo sobre quando Jesus foi orar. Eu não sei 
onde perdi o fio da meada. Mas Jesus foi orar e tudo era tão real em seu ser e em sua mente. Ele sabia o 
que estava escrito sobre Ele. Ele sabia isso. O Verbo de Deus estava em sua mente de uma forma que nós 
não podemos nem começar a entender. Ele sabia tudo o que ia acontecer com ele, tudo pelo que ia passar, 
porque Deus tinha revelado isso a ele. Ele sabia quem ele era. Ele conhecia o seu Deus. E a medida que as 
coisas que estão escritas sobre ele na Bíblia se cumpriam, ele entendia isto mais e mais. Em um instante. 
Ele sabia isso. Ele sabia tudo o que aconteceria. Ele via as coisas de uma maneira que nós não podemos 
entender. Ele tinha todo esse conhecimento, embora ele ainda fosse um ser humano. Ele era um ser 
humano, mas ele estava em unidade de espírito com a mente de Deus em tudo o que ele dizia, em tudo o 
que ele ensinava. Ele não era como nós, como os outros seres humanos, que temos que aprender, que 
temos que crescer nessas coisas. Tudo isso simplesmente estava nele. E tudo o que ele disse, mesmo 
quando ele era apenas uma criança de doze anos de idade, os que o ouviam ficaram espantados com as 
coisas que ele lhes dizia, com as suas respostas às perguntas que eles lhe faziam. Porque esse 
conhecimento estava crescendo nele, com uma magnitude e a um nível que nós não entendemos. E o que 
saia dele estava sempre, sempre, sempre em unidade e em harmonia com o Verbo de Deus. Isso 
simplesmente estava em sua mente, de uma maneira que para nós, os seres humanos, é difícil de entender. 
Mas com o tempo você vai crescer na compreensão disso, porque isso é algo que Deus lhe da. 

Porque aquele que Deus enviou fala as palavras de Deus, porque o próprio Deus lhe dá o Seu 
espírito sem limitação. O Pai ama o Filho e pôs tudo nas mãos dele. Esse é o propósito de Deus. E tudo 
estará sob a autoridade de Jesus Cristo. Mas isso é algo que levará tempo. Levará tempo para que Deus 
“ponha todas as coisas debaixo dos seus pés”, como diz a Bíblia. Todo poder, tudo que existe. E então, 
como lemos em um dos outros sermões, “todas as coisas voltarão a Deus”. Jesus vai devolver tudo a Deus. 
Tudo estará em sujeição a Deus Pai, através de Jesus Cristo. 
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O Pai ama o Filho e pôs tudo nas mãos dele. Por isso quem crê no Filho tem a vida eterna; porém 
quem desobedece ao Filho nunca terá a vida eterna, mas a ira de Deus sobre ele permanece. Isso 
significa que se rejeitamos o Filho, se não mudamos, se não nos arrependermos, sofreremos a ira de Deus. 
A morte eterna. Isso é o que acontece. 

Eu pensei que chegaríamos muito mais longe com isso hoje. Mas não tem problema porque eu já tenho 
algumas coisas preparadas, que vou adicionar a isso. Há muito mais, muito mais que podemos aprender, 
no que podemos crescer sobre o Verbo de Deus, sobre a mente de Deus que pode habitar em nós, os seres 
humanos.
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