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Esta é a 2ª e última parte do sermão A Revelação da Palavra de Deus. 

Deus revela Seu plano e Seu propósito para os seres humanos, Ele trabalha conosco, nos molda e nos 
forma através de um processo de revelação contínua, como eu disse ontem. E esse processo é de natureza 
espiritual. E isso é algo incrível de entender, pois nos ajuda a apreciar mais o fato de que ninguém pode 
conhecer o caminho de Deus se Deus não o revela. 

As pessoas talvez possam entender certas coisas da Bíblia. Existe uma organização que entende que o 
batismo significa imersão, e é por isso que o nome de sua denominação é batista, porque eles entendem 
uma parte da verdade. Mas eles estão cegos para o resto. Alguns compreendem certas verdades, como as 
pessoas que antes faziam parte da nossa comunhão e que agora estão dispersadas em mais de 500 grupos 
diferentes. Você sabe o que acontece nesses grupos. Mas eles não podem entender como Deus trabalha, 
revelando mais e mais sobre Si mesmo, sobre Seu plano e Seu propósito, continuamente. Isso é algo que 
Deus tem feito desde o começo, desde quando Ele colocou o ser humano nesta terra. E como falamos 
ontem, Deus também tem se revelado cada vez mais aos seres humanos, ao longo da história, em um 
processo contínuo. Ele também faz isso individualmente, em nossas vidas, em um processo de revelação 
contínua, à medida que crescemos. E nunca podemos parar de crescer. O espírito de Deus exige (requer) 
crescimento. E nós crescemos se nos submetemos a isso, porque isso requere crescimento. E devemos nos 
submeter a isso, é claro, para que Deus possa trabalhar conosco, possa moldar-nos e formar-nos. 

Vamos ler novamente João 1:14. Hoje vamos adquirir um pouco mais de compreensão sobre esse 
processo, sobre coisas que estão escritas na Bíblia que às vezes nos escapam, ou que simplesmente não 
entendemos, e isso pode nos mostrar um pouco mais sobre tudo isso. E isso nos fará apreciar um pouco 
mais, nos fará ter um pouco mais de reverência e mais gratidão ao nosso Grande Deus. E o Verbo se fez 
carne e habitou entre nós. E vimos a sua glória, a glória do unigênito do Pai... A glória de Deus. Deus 
tem um plano. E quando Ele começa a trabalhar conosco, continuamente, há uma glória que vem de Deus, 
da qual podemos participar, que podemos receber, por causa da obra que Ele está fazendo em nós, por 
causa da presença de Deus. E isso é algo que vai além das coisas físicas no mundo ao nosso redor. Jesus 
Cristo, ele era o Verbo de Deus que se fez carne, ele tinha a mente, o pensamento revelador, o ser de Deus, 
nele. Ele entendia o propósito de Deus, a vontade de Deus. Tudo isso estava em sua mente, em seu modo 
de pensar. E aqui diz: ...cheio de graça e verdade. E isso é verdade. Porque há somente uma verdade, que 
vem de Deus. E quando Deus revela isso a nós, podemos ter a verdade. E crescemos nisso. 

Jesus Cristo cresceu na compressão dessas coisas de uma maneira mais profunda. Mas desde muito, muito 
jovem Deus começou a revelar essas coisas a ele. Jesus então começou a entender certas coisas sobre si 
mesmo, sobre quem ele era, a medida que mente de Deus se tornava cada vez mais forte nele. E quando 
ele tinha doze anos, algo incrível aconteceu. Com apenas doze anos de idade, ele já tinha um grande 
conhecimento, uma grande sabedoria. Isso é algo incrível! E nós não podemos entender essas coisas 
agora, mas estamos começando a ver isso e continuaremos crescendo nisso. 
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O ser de Deus, a mente de Deus, o Verbo de Deus foi gerado na vida humana. Jesus era o único ser, de 
toda a criação, o filho unigênito do Pai, de Deus, desde que foi concebido como ser humano. E há coisas 
que não podemos nem sequer começar a entender sobre a mente de Cristo e sobre sua vida. Começamos a 
entender um pouco, mas há muito mais, irmãos, que não podemos entender, porque somos limitados. E 
embora Jesus Cristo tivesse a mente de Deus, embora ele fosse o Verbo de Deus, Cristo era um ser 
individual, um ser independente. Um dia estaremos totalmente em unidade com Deus, teremos a mesma 
mente que Deus, mas isso não significa que não teremos nossa individualidade, nossa própria identidade. 
Porque, como Paulo disse, há uma grande liberdade na lei de Deus, no caminho de vida de Deus, podemos 
escolher como fazer as coisas, nos aproximar das coisas. Não há somente uma maneira de fazer as coisas 
do jeito certo. Enquanto agirmos de acordo com a lei de Deus, com o caminho de vida de Deus, com a 
mente de Deus, temos uma grande liberdade para fazer as coisas. Mas sempre segundo a mente de Deus, 
segundo o ágape, com amor. E o que torna isso único é o modo como é expressado, como é vivido. Mas 
todos nós, todos a quem Deus chamou ao longo desses 6.000 anos e todos os que Deus vai chamar no 
Milênio e no Grande Trono Branco, todos somos diferentes. E, nesse sentido, Jesus Cristo era diferente do 
Pai. Somos diferentes por causa de como crescemos. Somos diferentes por causa das experiências que 
temos na vida, que nos moldam e nos transformam no que somos, que fazem de nos indivíduos únicos. 
Mas que coisa incrível é entender que todos estaremos em unidade, que teremos a mesma mente, a mente 
de Deus! 

E Jesus Cristo teve isto, de um modo muito poderoso, desde o princípio. Ele cresceu nisto de maneiras que 
é difícil para nós entender, porque não podemos entender isso completamente. Da mesma forma que não 
entendemos como será quando vejamos a Cristo, porque nunca o vimos. “Nós vemos” o que Deus nos diz, 
“vemos” as coisas que Deus nos fala sobre o Seu Filho e aprendemos disso. Mas não podemos entender 
completamente o processo pelo qual ele passou. Nós não podemos saber como isso é, porque nós não 
experimentamos isso. Nós simplesmente cremos em Deus. E estamos entusiasmados com isso. 
Entendemos que Jesus tinha o espírito, a mente de Deus, a compreensão do caminho de Deus, sem 
limitações. Não há palavras para descrever isso. Há coisas que se tornam mais e mais parte de nós, quanto 
mais em unidade e em harmonia estamos com Deus. E Jesus Cristo estava totalmente em harmonia com 
seu pai. 

Somos seres independentes. Jesus Cristo era um ser independente, diferente e único. Ele era o filho que 
Deus tanto tinha esperado para cumprir o Seu plano do começo ao fim. Tudo existe em Jesus Cristo e 
através de Jesus Cristo. Jesus Cristo é a culminância de tudo o que Deus criou. Tudo o que Deus fez, desde 
a criação do mundo espiritual e dos anjos até o momento quando Jesus Cristo nasceu nesta terra, tudo foi 
feito, tudo foi cumprido por meio de Jesus Cristo. Ele era um ser independente. Ele era completamente 
humano. Ele não era Deus, ele não era eterno. Ele não tinha uma alma imortal. Ele não tinha vida eterna 
como seu pai. E isso é o mesmo para nós. Deus nos dá o Seu espírito, que é eterno, mas quando 
morremos, simplesmente estamos mortos. Não há nenhuma vida em nós que continua existindo. Deus tem 
que nos dar vida. Deus teve que dar vida a Seu filho novamente, depois que ele morreu e ficou morto, sem 
vida, sem consciência. Que é o que acontece a todos nós quando morremos. E ele ficou morto por 
exatamente três dias e três noites. Simplesmente morto. E seu pai lhe deu vida. Seu pai o ressuscitou. Essa 
é uma história incrível, irmãos. De verdade. E o mesmo acontece com a gente. Nós morremos e Deus nos 
ressuscitará. Há outras duas pessoas que vão morrer e que também estarão mortas três dias e meio. 
Impressionante! 
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Jesus Cristo era completamente humano. Ele não era Deus, ele não era eterno. E isso nos ajuda a apreciar 
certas coisas, irmãos. Ele tinha o espírito de Deus sem limitações, mas ele teve que lutar. Ele sabia o que 
tinha que fazer para estar sempre perto de seu pai. Ele sabia que tinha que jejuar. Isso estava em sua mente 
e em seu ser. Ele sabia o que tinha que fazer. Ele sabia que tinha que orar, e ele orava sempre. Porque se 
ele não estivesse perto de seu pai, se ele não recebesse a força e o poder em um corpo físico... Ele sabia o 
que tinha que fazer. E ele fez isso. Para cumprir missão que Deus lhe havia dado como nosso Salvador, 
nosso Pêssach. 

E foi somente quando ele ressuscitou que ele se tornou Deus - em ELOHIM. Como nós. Nós não seremos 
parte de ELOHIM, nós não seremos como Deus, até que tenhamos sido transformados de mortais em 
imortais. Ele foi transformado de mortal em imortal. Ele tinha uma vida nele, irmãos, ele tinha uma mente 
na sua mente, no seu ser que é algo incrível de entender. Isso vai muito além do que nós temos, porque só 
temos isto de uma maneira muito limitada. E à medida que crescemos, isso vai se tornando maior e maior. 
Como podemos ver hoje. Nós crescemos no último ano, nos últimos dois anos, nos últimos dez, vinte 
anos, desde que estamos na Igreja de Deus. Nós crescemos, mas não ao mesmo nível e na mesma 
plenitude que Cristo crescia. Mas devemos nos esforçar para alcançar isso, não é? Isso é o que Deus nos 
diz que temos que fazer. Deus nos diz que temos que trabalhar para alcançar isso, que temos que desejar 
alcançar a plenitude e a estatura do que Deus obrou através de Seu Filho, Jesus Cristo. E como nosso 
irmão mais velho, nosso Sumo Sacerdote, ele nos deu o exemplo em todas as coisas, segundo as quais 
devemos viver. É algo muito poderoso, irmãos, que nossas mentes começam a se abrir um pouco mais 
para que possamos ver e entender certas coisas, para que possamos ter uma percepção mais profunda, uma 
compreensão mais profunda dessas coisas. 

Versículos como esse. Você pode anota-los si quiser. Efésios 5:1- Portanto, sejam imitadores de Deus, 
como filhos amados... Deus nos diz que devemos segui-lo. E nós fazemos isso através de Jesus Cristo. ...e 
andem em ágape... No amor de Deus. E precisamos ter o espírito de Deus para viver dessa maneira. 
Devemos lutar contra nossa natureza humana carnal, devemos nos arrepender continuamente quando 
vemos o egoísmo levantar sua feia cabeça. Devemos nos arrepender dessas coisas egoístas e nos submeter 
ao espírito, à mente, à vontade, ao caminho de Deus, ao Verbo e à verdade de Deus. Porque tudo vem 
dele! Seu espírito, ágape, a verdade, Sua vontade, Sua mente, Sua sabedoria, tudo isto vem de Deus e 
podemos ter isto em nossa vida. ...e andem em ágape, como também Cristo nos amou... E podemos ver 
isto uma e outra vez na Bíblia o exemplo que ele deixou para a Igreja e para toda a humanidade, de uma 
maneira tão incrível! E é por isso que devemos lutar! É isso que devemos buscar e desejar isto com todo o 
nosso ser! Ele preparou o caminho para nós. E esse é um belo versículo que nós, na Igreja, devemos 
entender espiritualmente. Porque amar requer sacrifício. Amar da maneira que Deus ama requer sacrifício 
de nossa parte. Amar de uma maneira altruísta e generosa. Porque somos egoístas por natureza! E nós 
temos que lutar contra o nosso egoísmo para poder ser generosos em espírito e em verdade. Não por 
obrigação ou por necessidade. No passado, 15 ou 20 anos atrás, muitos de nós vimos esse tipo de coisa na 
organização da qual fazíamos parte. As pessoas eram generosas simplesmente para que outros o vissem, 
por orgulho ou o que fosse, mas não porque era algo que vinha de Deus. 

E repito: Foi somente depois de ressuscitar dos mortos que Jesus Cristo se tornou Deus, em ELOHIM. Ele 
se tornou Jesus Cristo ELOHIM, o segundo ser em ELOHIM, dos muitos mais que virão. É por isso que 
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eu amo os versículos em Isaías e em outros livros da Bíblia, como em Gênesis, onde Deus diz: “Eu sou 
YAHWEH, e não há outro”. “Eu sou ELOHIM e não há outro.” E Deus junta os dois nomes. “Eu sou 
YAHWEH ELOHIM, e não há outro.” Poderia isso ser mais claro? Foi somente depois que Jesus Cristo 
ressuscitou dos mortos que ele recebeu o poder e se tornou parte da Família de Deus, como um ser 
composto de espírito, o Filho de Deus, nosso Sumo Sacerdote, nosso Rei, nosso Pêssach, nosso Salvador. 
E então ele se tornou Jesus Cristo, ELOHIM, o Filho ELOHIM. E continuaremos a edificar mais e mais 
sobre essa verdade com o tempo, porque há tanto aqui que não podemos abordar tudo de uma vez. Estou 
admirado com a quantidade de coisas que estamos abordando aqui nesta Fiesta. E nós não podemos 
assimilar tudo. Não há ninguém aqui que possa assimilar tudo o que Deus está nos dando agora. Isso é 
algo que vai levar algum tempo para digerir. Uma refeição assim, um banquete assim, leva tempo para 
dirigir. Nós não podemos digerir tudo de uma vez. Você ficará admirado - se você continua a se submeter 
a Deus – das coisas que você vai “ver”, como tudo isso vai ganhar mais e mais vida para você. 

Entendemos isso, irmãos? Entendemos as palavras de Deus, o que Deus diz quando isto ganha vida para 
nós? Porque a Sua palavra pode ganhar vida para nós através do espírito santo. E quanto mais Seu Verbo 
está em nossa mente, quanto mais isso é avivado na nossa mente, mais podemos receber a revelação, pelo 
poder do espírito santo, e mais significativo, mais poderoso, mais impressionante tudo isso se torna para 
nós. É incrível entender como Deus trabalha em nós. E nós apreciamos isto muito mais quando 
entendemos como Deus trabalhou através de Seu filho, para realizar todas as coisas. 

João 1:14 - E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. É por isso que Jesus Cristo disse aos discípulos: 
“O que me vê, vê ao Pai! Vocês viram ao Pai”. E isso é algo que nenhum outro ser humano pode dizer! 
Mas Jesus Cristo podia dizer isso com poder e audácia. “Se você me vê, você vê o Pai. Tudo o que você vê 
em mim vem do Pai. Vem de YAHWEH ELOHIM!” Ele é a fonte. Jesus Cristo estava em absoluta 
unidade com o seu pai. Até sua morte. E então ele foi transformado de mortal em imortal. Impressionante! 
Sua existência começou quando ele nasceu como ser humano. Ele ainda não era Deus. Ele ainda não era 
espírito. Mas ele tinha a mente de Deus, o Verbo de Deus. E ele cresceu. Podemos ler na Bíblia que ele 
crescia e aprendia mais e mais, de maneiras que não podemos entender. Ele vivia em um corpo humano, 
tinha uma mente física, mas também tinha um poder incrível. E havia uma glória em Cristo que era o 
próprio Verbo de Deus. É incrível quando Deus derrama Sua glória sobre os seres humanos, porque isso é 
a Sua presença. E quando Ele nos chama a sair do mundo, há uma glória que começamos a experimentar 
em nossas vidas. Sua vida agora está em nós. E isso é algo diferente da mente humana, contra a qual 
temos que lutar. E se escolhemos lutar, se estamos nessa batalha, é porque desejamos mais do Verbo, da 
mente, do ser, do espírito, do caminho de vida, da vontade, do amor de Deus em nossas vidas. E, 
novamente, havia uma glória em Cristo, que era o mesmo Verbo de Deus que habitava nele. E isso 
emanava de sua vida em tudo que ele dizia e fazia. Isso sempre esteve nele. “O que me vê, vê ao Pai.” 
Mas eles não entendiam isto porque pensavam de maneira física. 

Vamos ler alguns versículos que nos ajudarão a entender melhor tudo isso. João 17. Isto é como as 
pequenas peças de um quebra-cabeça que, a medida que vamos colocando em seu devido lugar, vemos 
uma imagem mais clara. Tudo se encaixa! Tudo se encaixa, irmãos. E isso é algo muito bonito. João 17:5. 
Na noite do Pêssach, após o jantar do Pêssach, Jesus Cristo deu certas instruções aos discípulos, como 
podemos ler em João 13, 14, 15, 16, 17 e 18. Essa foi sua última noite como um ser humano nesta terra! 
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Que coisa emocionante! Que coisa incrível é entender que ele sabia exatamente o que ia acontecer com 
ele. Ele sabia isso, de maneiras que não podemos sequer começar a entender. Porque Deus lhe revelou 
isto. Ele tinha a mente de Deus. Ele sabia exatamente o que ia acontecer com ele. Isso era muito real para 
ele, irmãos. 

Nós vivemos pela fé. Mas na vida de Cristo, o poder que estava nele, o poder que estava no que ele cria, 
isso é incrível! E quando ele orou, ele disse: “Pai, se for possível, passa de esse cálice, mas que não a 
minha e sim a Sua vontade” E isso foi escrito para nós, irmãos, para que possamos entender coisas muito 
fundamentais. E ele estava sofrendo. Porque tudo era muito real para ele. Ele sabia tudo pelo que teria que 
passar em um corpo físico. Mas, sabe o que aconteceu? Da mesma forma que nós sabemos as coisas pelas 
quais vamos passar, isso ficará cada vez mais claro para nós à medida que começarmos a passar por elas. 
Em algumas situações, em algumas circunstâncias, Deus nos revelará mais, para cumprir certas coisas. 
Mas, embora tenhamos que passar por muito sofrimento, nosso enfoque será sempre o que virá depois 
desses três anos e meio. Que alegria, que bom será poder dizer às pessoas que nos cercam depois de meio 
ano: “Agora só faltam mais três anos. Há uma luz no final desse túnel. Sim, será difícil, as coisas ficarão 
cada vez mais difíceis. Clame a Deus e Ele ajudará você. Busque a Deus. Busque a Deus e abandone seus 
próprios caminhos. Ouça o que Deus diz sobre o Sabbath, sobre o Seu plano, porque isto é o que está 
sendo cumprido”. E depois de um ano e meio, poderemos dizer: “agora só faltam mais dois anos. Espere! 
Lute! O que virá depois disso é algo incrível. Você verá isso se você aceitar a misericórdia, a graça e a 
ajuda de Deus. Mas isso é entre você e Deus.” E assim por diante, irmãos. Porque o nosso enfoque é o que 
virá depois de tudo isso. Algo glorioso, algo incrível. 

João 17:5 - E agora, Pai, glorifica-me junto a Ti... E o que implica isso? O que isso significa “junto a 
Ti”? Cristo estava prestes a morrer e ele sabia que ficaria no túmulo por três dias e três noites. Ele já tinha 
dito as pessoas o que aconteceria. “Destruam este templo e em três dias eu o levantarei novamente”. Por 
causa do que ele tinha experimenta, porque o Verbo de Deus, a mente de Deus estava nele. Ele sabia 
exatamente o que seu pai faria. Porque ele mesmo não tinha poder para fazer isso. Mas porque ele 
obedeceu, porque ele fez o que fez, ele sabia que seria ressuscitado. Ele sabia isso graças ao que havia 
experimentado. “Eu serei ressuscitado quando minha tarefa esteja terminada, quando minha luta acabar”. 
Deus Pai o ressuscitou, como ele havia dito repetidas vezes que Deus faria. Nós já lemos todos esses 
versículos. Deus Pai o ressuscitou dos mortos exatamente como ele havia dito que aconteceria. Ele estava 
morto. E Jesus Cristo sabia disso. Ele sabia que era o elo mais importante de algo realmente incrível. E ele 
recebeu essa glória. Como nós também receberemos essa glória. O Sr. Armstrong costumava dizer que a 
Igreja de Deus é o Reino de Deus na forma de um embrião. Há uma grande glória nisso, que não será 
plenamente manifestada até que sejamos transformados, até que tenhamos nascido na Família de Deus. 
Porque então seremos transformados em espírito. E então teremos toda essa glória, espiritualmente, no 
limite máximo. E Jesus Cristo sabia disso. 

E Jesus disse: E agora, Pai, ELOHIM, glorifica-me junto a Ti, com a glória que eu tinha contigo antes 
que o mundo existisse. E podemos interpretar isso da maneira errada e pensar que ele estava com Deus 
desde o princípio. Mas isso não é o que está sendo dito aqui. Ele conhecia o plano e o propósito de Deus, 
assim como conhecemos, especialmente em relação a ele e ao que Deus quer para todo ser humano que se 
submete a Ele, que faz parte do Corpo de Cristo, que é parte daquilo que Deus está fazendo. Ele sabia qual 
era o plano de Deus. Ele sabia que tudo o que Deus estava fazendo se centrava nele, que seria cumprido 
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nele e através dele. E Deus predeterminou isso antes do começo dos tempos. Podemos ler sobre isso no 
livro de Eclesiastes e em outros lugares da Bíblia, irmãos. Porque Deus determinou que tudo isso 
aconteceria antes do começo dos tempos, antes que qualquer coisa existisse. E Jesus Cristo sabia isso e 
desejava isso. 

Eu também desejo essa glória. Eu quero ter mais disso dentro de mim. E Deus diz que podemos ter algo 
que vai além disso, quando sejamos transformados. E para alguns de nós será em breve, mas para outros 
não, porque eles vão continuar vivendo uma vida física na nova era. E Deus tem estado moldando e 
formando alguns de nós para voltar com Jesus Cristo. Eu desejo ansiosamente essa glória, a glória de 
Deus, que Ele determinou que me daria desde antes da fundação do mundo. E para você também, se você 
faz parte dos 144.000. 

Porque Deus determinou isso há muito tempo. Não especificamente, como ele fez com Cristo. Porque Ele 
conhecia a Cristo de uma maneira que Ele não nos conhece. Deus sabia quem seria Jesus e como ele seria, 
em todos os sentidos. “Vai ser ele. Vai ser ele em carne humana”. Deus sabia exatamente quem era Jesus 
Cristo. Mas no nosso caso, Deus só sabia que nasceríamos de uma determinada família, em uma 
determinada geração. Deus não sabia quem seríamos. Deus não me conhece especificamente, Ron 
Weinland. Ou a você, seja qual for o seu nome. Deus escolheu não saber isso, como entendemos, porque 
disso se trata o livre arbítrio que Deus deu aos seres humanos. E dessas famílias vêm as crianças, gerações 
que nascem em diferentes épocas. Mas Deus tem um plano para os 144.000. E se somos parte disso, é 
maravilhoso! Há uma glória que Deus decidiu nos dar desde o princípio. Ele não decidiu fazer isso nos 
tempos de Moisés. Ele não decidiu fazer isso nos tempos de Noé. Ele não decidiu fazer isso nos tempos de 
Adão e Eva, ou antes disso. Ele decidiu fazer isso muito antes de criar os anjos. Uma glória. E Deus vai 
dar a todos a oportunidade de alcançar essa glória: em ELOHIM. É a isso que Deus nos chama. Esse é o 
potencial que temos. O propósito de nossa existência como seres humanos é receber a glória que Deus 
determinou muito antes que o mundo existisse. 

E é isso que Jesus Cristo diz aqui: Mas agora glorifique-me em Ti, com o Seu poder, com o Seu espírito, 
com a vida eterna, ó Pai, com a glória que tinha contigo antes que o mundo existisse. Ele sabia o que 
isso significava quando ele disse isso. E podemos saber o que isso significa sem interpretar isto da 
maneira incorreta. E, em primeiro lugar, a glória da qual Jesus Cristo estava falando aqui era a glória que 
ele receberia em sua plenitude quando ele fosse ressuscitado para se tornar ELOHIM, um membro da 
Família de Deus, o primeiro ser humano que seria ressuscitado dos mortos para entrar na Família de Deus. 
É por isso que ele é chamado de “o primeiro dos primeiros frutos”! O primeiro a existir. O primeiro a 
entrar nessa família! Porque ele nunca esteve nessa família antes! Havia apenas um ser nessa família: 
YAHWEH. E o primeiro a entrar nessa família foi Jesus Cristo. Isto é impressionante! Isso é algo muito 
bonito! No reino de Deus. E há mais aqui. 

Para entender isso melhor, vamos continuar com o versículo 24. Já tínhamos lido isso antes, mas vamos 
ler isso neste contexto aqui para explicar isso melhor. Versículo 24 - Pai... E isto foi na mesma noite 
quando ele lhes contou todas estas coisas. Esta foi uma noite incrível para Jesus Cristo, foi uma noite 
incrível para ele, porque era a noite que ele tanto tinha esperado. Ele esperara ansiosamente que tudo o 
que aconteceria naquela noite passasse rapidamente. Como eu também espero ansiosamente que esses três 
anos e meio para passem rapidamente, poder deixar tudo isso atrás. Porque já não haverá mais sofrimento 
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nem dor, causados por aqueles que estão destruindo a terra. Então o governo de Deus estará aqui, para 
acabar com toda rebelião, para destruir a todos que queiram causar guerras e destruição. A Bíblia diz que 
quando Jesus voltar, ele destruirá todos aqueles que estão destruindo a terra. Ele vai destruir todos eles. 
Em um único dia virá uma destruição enorme sobre aqueles que estão destruindo a terra. Mas depois 
disso, irmãos, virá o que tanto esperamos. Um novo mundo. Um mundo onde as crianças poderão crescer 
em segurança. Onde você poderá andar pelas ruas sem se preocupar, mesmo à noite, onde você poderá 
deixar as portas da sua casa abertas sem se preocupar com em fechar tudo com chave e cadeados. Vai ser 
um mundo diferente. As coisas serão como eram quarenta ou cinquenta anos atrás, quando as pessoas não 
tinham medo de sair de casa e deixar as portas destrancadas. E sabemos que se alguém quiser entrar eles 
entrarão de qualquer maneira. Mas se fechamos as portas com chave isso é mais difícil. Os carros? Com o 
som tão chato dos alarmes? Você não precisará de alarmes. Com o som irritante que eles fazem quando 
alguém acidentalmente esbarra em um carro. Às vezes, o alarme do carro soa quando você acidentalmente 
esbarra em um carro e você se assusta. Bem, não haverá mais nada disso. As pessoas aprenderão a amar 
umas às outras, a cuidar umas das outras. Um só governo. Uma só lei. Uma só igreja. Eu não posso 
imaginar como tudo será então. A verdade é que eu não consigo imaginar como tudo vai ser. Penso que 
será maravilhoso poder educar as crianças em um mundo assim, em vez de ver elas crescerem em um 
mundo cheio de imundície, onde você sabe que seus filhos serão influenciados por todas essas coisas à 
medida que crescem. E quanto mais a tecnologia avança, mais poder Satanás tem ao seu alcance para 
destruir o homem, para contaminar a mente do homem. Isso confere a ele mais poder. 

A tecnologia é uma coisa muito boa. Mas, como tudo na vida, tudo depende de como você o usa! Estou 
fico boquiaberto quando me lembro de alguns sermões que eu ouvi na Festa dos Tabernáculos em tempos 
passados, pessoas que diziam que era melhor voltar aos tempos dos carros puxados a cavalos, como se 
isso fosse acabar com a contaminação. Com tantos cavalos, haveria mais poluição. Esse não é o tipo de 
vida idôneo. Deus nos deu coisas que fazem nossa vida mais fácil, mais agradável, que nos ajudam, para 
nos servir. Não com trabalho escravo, graças a Deus. O que há de errado em a tecnologia é usada para 
tornar a vida um pouco mais fácil? Nada Tudo será muito mais fácil, será muito melhor. E os seres 
humanos trabalharão em cooperação com isso para melhorá-lo. 

Versículo 24 - Pai, quero que, onde eu estiver, aqueles que me deste estejam comigo... E isso não é no 
céu. Se você acredita que quando as pessoas morrem elas vão ao céu, você vai interpretar isso como sendo 
o paraíso. Isso é o que o mundo pensa que significa. “Que eles estejam comigo onde eu estou. Jesus está 
no céu, então temos que ir para o céu. Excelente, certo?” Mas não é disso que ele está falando, não é? Isso 
é algo de natureza espiritual. Você sabe onde Jesus está agora? Ele está aqui conosco. E alguns de nós 
estão aqui presentes, outros estão ouvindo este sermão onde quer que estejam, porque eles não puderam 
vir, mas eles também estão conosco em espírito, porque eles estão ouvindo a mensagem que Deus está 
dando a eles, eles podem receber isto. E em espírito, eles podem aprender e crescer. Deus vai trabalhar 
com eles, vai moldá-los e formá-los. E os que vão ouvir esse sermão mais tarde, ouvirão a mesma coisa 
que vocês estão ouvindo agora. E Deus vai trabalhar com eles, vai moldá-los e formá-los também. Porque 
aí é onde Cristo está. Ele está na sua Igreja e sua Igreja pode estar nele. E quando não estamos nele, 
quando adormecemos e pecamos e não estamos nele, então não podemos estar onde ele está, não podemos 
ouvir sua voz. É por isso que eu não me preocupo, porque os que ouvem sua voz, eu sei onde eles estão. 
Isso é muito simples. E nós crescemos mais e mais nessa confiança, nessa audácia que Deus nos deu, 
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porque Cristo deixa isto bem claro. A evidência está aí, a evidência de Deus. A mente de Deus, o propósito 
de Deus e o caminho de vida de Deus. Isto é a evidência. Você vê isto? 

Pai, quero que, onde eu estiver, aqueles que me deste estejam comigo, para que possam contemplar 
a minha glória. E isso está relacionado com o que está acontecendo agora e nos leva a algo que Deus 
cumprirá mais tarde. Porque no final, quando sejamos transformados, estaremos com ele. Quero que, 
onde eu estiver, aqueles que me deste estejam comigo, para que possam contemplar a minha glória. 
Entendemos o que isso significa? “Para que possam contemplar a minha glória”.  Nós não contemplamos 
isso agora. Ele não está aqui. Você vê alguma glória? Algo que lhe foi revelado? Esse é um processo 
contínuo de revelação do Verbo de Deus, da mente de Deus, do ser de Deus, que nos permite 
compreender, entender a Deus, entender os caminhos de Deus, o propósito de Deus de uma forma mais 
profunda, como temos feito, crescendo ano após ano. Deus já havia determinado há muito tempo, antes 
que o mundo existisse, que haveria uma Igreja, que haveria uma Igreja nos últimos 2.000 anos porque 
havia algo que Jesus Cristo... Algo ia acontecer para nos ensinar uma lição muito importante. Uma igreja 
que seria fundada no Dia de Pentecostes logo depois da morte de Cristo. Deus já havia planejado tudo 
isso, com um propósito. Isso não foi algo que Deus pensou e planejou mais tarde, depois do dilúvio, 
quando pensou: “E agora? O que vou fazer?” Ou mais tarde, quando Ele constatou: “Israel não Me ouvirá! 
Essas pessoas de coração duro. Agora terei que dar-lhes o Meu espírito, porque senão eles simplesmente 
não Me ouvirão.” Isto é um absurdo. Deus já havia determinado todo esse processo muito antes. As sete 
eras da igreja de Deus e tudo o que aconteceria então foi escrito, porque Deus já tinha determinado tudo 
isso muito mais antes. Deus cumpriu tudo isso no momento em que Ele determinou que Ele ia cumpri-lo. 
Deus cumpre o que Ele determinou há muito tempo. O que Ele determinou, Ele cumprirá, como Ele diz 
em Eclesiastes. Deus, YAHWEH, fará isso. Isto é algo impressionante! Deus cumpre a Sa vontade, 
cumpre o Seu propósito. E se pudemos ser parte disso, que grande benção! 

... para que possam contemplar a minha glória, a glória que me deste... E nós entendemos, de uma 
maneira profunda e significativa, o que significa que ele seja nosso sacrifício do Pessach. Entendemos isso 
muito bem, se nos mantemos firmes no que Deus nos deu, o que Deus começou a nos revelar no livro de 
Êxodo. Impressionante! O plano e o propósito de Deus! Uma glória? Claro que sim! Absolutamente! O 
que temos dentro de nós. A capacidade de “ver” a Deus, a capacidade de “ver” a Cristo espiritualmente. A 
capacidade de “ver” o que Deus está fazendo através de Seu Filho. ...para que possam contemplar a 
minha glória que me deste, porque me amaste antes da fundação do mundo. Antes que qualquer coisa 
existisse, irmãos! É incrível entender isso. Isso significa exatamente o que diz aqui. Deus o amava - e é 
melhor você crer nisso! - de maneiras que não podemos sequer começar a entender. “Este é o meu filho 
amado, em quem Eu Me comprazo”. Como já lemos antes. Ser capaz de entender o poder que estava 
trabalhando nele, que vinha, que emanava de Deus, a alegria, a riqueza. Depois de tanto tempo. Nós não 
entendemos isso! Podemos tentar apreciá-lo mais, devemos apreciá-lo um pouco mais, o fato de que o que 
Deus determinou há muito tempo em Seu Filho, o propósito de tudo que seria criado, é ELOHIM. E que 
tudo seria criado e sustentado em Seu Filho e através de Seu filho. Deus há esperado ansiosamente pelo 
momento em que Seu Filho finalmente nasceu nesta terra, como um ser independente, um ser que podia 
ter um relacionamento único com Deus. Porque tudo que era do Pai estava nele, mas ele era um ser 
independente, um ser diferente. Ele viveu suas próprias experiências, que o moldaram e geraram sua 
singularidade nele. Como nós. Passamos por várias coisas na vida, que nos moldam e nos formam, que 
fazem de nós o que somos, que nos diferencia outros. Isso nos dá nossa singularidade, nossa 
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individualidade. Mas com a mente de Deus nele, em plena unidade com Deus, ele era perfeito. “Porque 
me amaste antes da fundação do mundo.” 

1 Pedro 1. Agora podemos entender melhor o que Jesus Cristo disse em João 17:24 e em tantas outras 
passagens que se encaixam nisto e entre si. Esta é uma dessas passagens. 1 Pedro 1:15 - Mas assim como 
aquele que vos chamou... Quem nos chamou? YAHWEH ELOHIM, nosso Pai, Deus Todo Poderoso, o 
Deus eterno. Ele escolhe a quem Ele chama e quando Ele os chama, de acordo com o Seu propósito. E às 
vezes é difícil para nós entender isso. De todos os seres humanos, ao longo do tempo, hoje você tem a 
oportunidade de estar sentado onde está sentado. Nós não entendemos isso de maneira como devemos 
entender. Nós só podemos entender isso um pouco, só até certo ponto. Porque somos seres humanos. Mas 
nós apreciamos isto mais e mais à medida que crescemos e reconhecemos a diferenciação que Deus faz. E 
ficamos impressionados com isto. E aprendemos a ser mais gratos a Deus pela misericórdia e graça que 
Ele nos concedeu. E se consideramos a vastidão do universo, isto desafia a mente do homem. “Como pode 
algo tão pequeno...? Como pode algo tão insignificante...? Deus não pode se preocupar com isso, certo? 

Mas, como aquele que vos chamou é santo, sede vós também santos em toda a vossa maneira de 
viver. E em algumas traduções diz: “Em toda vossa conversação”. Mas se trata do nosso comportamento, 
o que verbalizamos, o que sai da nossa boca. Isso é o que sai do nosso ser, nossa intenção, nossos 
pensamentos. E temos que estar em unidade com Deus. “Sede santos em todos os aspectos do vosso 
comportamento”.  E isso tem a ver com a mente. É por isso que eu gosto muito dos versículos que falam 
sobre o arrependimento. Você sabe o que significa a palavra arrependimento no idioma grego? Significa 
pensar de maneira diferente. Você está pensando da maneira errada. É melhor que você aprenda a pensar 
de maneira diferente! Você deve assegurar-se de que está pensando da maneira correta! Porque existem 
muitas ideias sobre pensar de forma diferente. É por isso que temos mais de 500 grupos dispersados, 
porque todos pensam de maneira diferente. A mente do ser humano é algo incrível. 

Pois está escrito: Sejam santo, porque Eu sou santo. Nós lemos isso em Levítico 11:44. Isto é o que 
ELOHIM, YAHWEH ELOHIM diz: “Sejam santos, porque Eu sou santo”. “Tornem-se santos porque Eu 
sou santo’. Esta é a intenção e o propósito de Deus: que você tenha a mesma mente que Deus, porque não 
há outro modo de ser santo! E podemos nos tornar santos através de um processo no qual Deus permanece 
em nós e nós permanecemos em Deus. Porque uma transformação deve ocorrer em nosso modo de pensar. 

Temos que aprender a pensar de maneira diferente através desse processo. Temos que passar por algo que 
Paulo em Romanos 12 chama de transformação da mente, , por uma “metamorfose”. Você não precisa 
abrir sua Bíblia nessa passagem. Fique aqui em 1 Pedro. Eu vou ler isto para você. Romanos 12:1 - 
Portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo... 
Disposto a deixar que esse egoísmo seja corrigido! Sacrificando para poder dar. Para dar como Deus diz 
que devemos dar, você só precisa aprender a se sacrificar. Temos que sacrificar nossa própria vontade, 
nossos próprios desejos, nosso próprio egoísmo. ...como sacrifício vivo, santo, agradável a Deus. O que 
isso significa? Isso significa que Deus tem que fazer parte disso. Deus tem que estar nisso. Não há nada 
que os seres humanos possam tornar santo, se Deus não está nisso, se Deus não é o primeiro, se Deus não 
torna isso possível à medida que nos submetemos a Ele. Porque escolhemos isso. Isso é o que 
queremos. ...santo, agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. 
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Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas sejam transformados... Essa palavra é 
“metamorfose” ...através da renovação da sua mente. Nós estamos aprendendo a pensar de forma 
diferente. Uma renovação está ocorrendo em cada um de nós quando nos submetemos a Deus. Estamos 
aprendendo a pensar de maneira diferente. Estamos aprendendo a pensar como Deus, mas mantendo nossa 
própria individualidade. Com a mesma mente. Nós julgamos as coisas de acordo com a verdade, de acordo 
com a vontade, o amor, o caminho de vida e a lei de Deus. 

...através da renovação de sua mente. Para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, 
agradável e perfeita vontade de Deus. Qual é a vontade de Deus? É o Verbo de Deus. É o caminho de 
vida de Deus. É o propósito de Deus. E você só pode experimentar isso se isso vive em você. No Novo 
Testamento, Cristo falava nas parábolas e em outros lugares sobre o que significa provar. Como fazendeiro 
que compra uma junta de bois e vai ao campo para testar isto, para ver como os bois trabalham. Hoje em 
dia eles fazem isso com os tratores, as colheitadeiras ou qualquer outra máquina. Quando eu era jovem eu 
costumava trabalhar durante o verão na colheita de cereais no Texas. E quando a colheita terminava ali nós 
costumávamos ir trabalhar no Kansas ou em Nebraska e depois nas Dakotas, e às vezes em Montana. E 
então eu tinha que voltar para a escola, mas alguns iam para o Canadá, porque ainda havia cereais para 
colher mais ao norte. Impressionante! E há alguns anos atrás eu voltei lá durante a colheita do trigo e meu 
irmão estava trabalhando em uma colheitadeira. Não dessas ao ar livre, mas dessas que tem como uma 
cápsula. Se você já trabalhou com uma colheitadeira, você sabe que o vento sopra as coisas na sua cara e 
que, com o calor, tudo fica pregado. Bem, meu irmão tinha uma dessas. Tudo computadorizado! E a 
velocidade! E eu não me lembro do tamanho exato do cabeçalho, mas acho que um metro ou algo 
parecido. Eu fiquei boquiaberto! Tão largo. E a máquina acoplada a colheitadeira corta o trigo tão rápido. 
Eu fiquei espantado! Como uma máquina pode colher e separar o grão tão rapidamente? Mas era uma 
máquina muito grande com a mais recente tecnologia, sabe? Incrível, irmãos! 

Que coisa incrível, irmãos! As coisas que experimentamos, as coisas que vemos agora e a diferença entre 
as coisas que Deus nos revela para o futuro. Aprendemos mais e mais. Vemos a magnitude de tudo isso. 
Crescemos em tudo isso. Deus nos diz que temos que mudar, que temos de crescer e que nossa mente tem 
de ser renovada, que precisamos ver a melhor maneira de fazer as coisas - a maneira de Deus – temos que 
ter a mesma mente que Deus para poder fazer essas coisas. 

E voltando a este exemplo aqui, Deus diz que nossa mente tem que ser completamente transformada, que 
temos que pensar de forma diferente, que temos que ver as coisas de outra maneira, da maneira certa; 
temos que estar em unidade com Deus. 

Vamos voltar para 1 Pedro 1. Não sei onde estávamos, mas felizmente tenho minhas anotações. As 
humilhações que passamos como seres humanos. Eu espero a que chegue o momento em que já não 
tenhamos mais que nos preocupar com isso, irmãos. Mas, assim como aquele que os chamou é santo, 
sejam santos em toda sua conduta. Pois está escrito: Sejam santos, porque Eu sou santo. E quem está 
dizendo isso é Deus, é YAHWEH. Nossas mentes devem ser transformadas, devem passar por uma 
“metamorfose”, para que aprendamos a pensar como Deus, a pensar de acordo com a Sua vontade, de 
acordo com o Seu propósito. E, se vocês invocam por Pai aquele que, sem acepção de pessoas, julga 
segundo a obra de cada um, andem em temor, durante o tempo da sua peregrinação... E assim 
fazemos. Nós clamamos a Deus Pai. Nós queremos mudar. Queremos estar em unidade com Ele. 
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Queremos ser santos e queremos que Ele viva em nós. ...sabendo que não foi com coisas corruptíveis, 
como prata ou ouro, que foram resgatados da sua vã maneira de viver que, por tradição, receberam 
de seus pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e 
incontaminado... E aprendemos a apreciar isso mais e mais. Crescemos em nossa apreciação do que Deus 
está fazendo em Seu Filho e através de Seu Filho. 

Versículo 20. E irmãos, estou desejando que chegue o próximo Pessach, porque sei que vamos apreciá-lo 
ainda mais. Vamos apreciar o Pêssach um pouco mais por causa do que Deus está revelando sobre isto 
agora. ...o qual, na verdade, Jesus Cristo, estava destinado... Ele estava destinado. E no idioma grego 
essa palavra significa simplesmente “saber antecipadamente”. Porque ele não existia. E, de acordo com o 
plano de Deus, chegaria um tempo quando ele se manifestaria. Ele se manifestaria. Nós já lemos esses 
versículos, irmãos. O Verbo de Deus feito carne - manifestado. E isso é explicado mais claramente em 
Romanos 8. Vamos ler isso em um momento. Mas, novamente: ...o qual, na verdade, em outro tempo, 
foi conhecido, ainda antes da fundação do mundo... Uma e outra vez, irmãos. ...mas se manifestou... E 
aqui está outra vez. “O Verbo se tornou carne”. Tudo o que ele fez, tudo o que ele disse, tudo veio do 
Pai. ...mas se manifestou nestes últimos tempos, por amor de vós. E por ele... Através dele. Ele é “o 
canal de ação”. E por ele vocês creem em Deus... Nos cremos em Deus através dele. Porque não há outro 
modo de crer em Deus. Deus tem que nos chamar a isso. Deus Pai nos chama, como eu disse antes. Deus é 
quem nos atrai a Ele. E devemos nos submeter a esse processo. E por ele vocês creem em Deus, quem o 
ressuscitou dos mortos... Uma e outra vez, irmãos. O propósito de Deus é que algo ia se manifestar em 
um momento específico em Seu plano e em Seu... Com o tempo no mundo, no mundo. Algo que Deus 
decidiu fazer antes de começar a criação. ...quem o ressuscitou dos mortos e lhe deu glória. Deus o 
ressuscitou dos mortos, sabe? Para que a fé e esperança de vocês estejam em Deus. Em quem? Em 
YAHWEH, em Deus, o único Deus que sempre existiu. Não há outro Deus que sempre existiu. Jesus 
Cristo foi o primeiro a ressuscitar dos mortos. Ele é o primeiro dos primeiros frutos do plano de 
Deus. ...para que a fé e esperança de vocês estejam em Deus. Deus é sempre o primeiro, sempre o 
primeiro. Tudo gira em torno do Ele está fazendo, do que Ele tem feito e que continuará a fazer. Porque 
Deus cumprirá Sua vontade. 

Versículo 22 - Agora que vocês já se purificaram pela obediência à verdade, pelo espírito... Isso vai 
junto com a maneira como Deus trabalha conosco, em nossa vida. É algo que deveríamos ver e entender. 
Nossas vidas, nosso ser, são purificados através de um processo de revelação contínua que chega a nós 
através do espírito de Deus, que vem de Deus. Isto é a mente de Deus, o ser de Deus, a verdade de Deus, o 
caminho de Deus, a vontade de Deus. Há diferentes maneira para dizer isto, maneiras que nos dão uma 
maior compreensão do significado de cada uma dessas palavras. Passamos por um processo através do 
qual nossa vida é purificada, santificada, através do qual somos separados e santificados, quanto mais 
Deus está nossa vida. ...pela obediência à verdade, à palavra, ao caminho, à mente, à vontade de Deus, 
em unidade com Deus. Tudo o que não está em unidade com Deus e com a vontade de Deus, que não tem 
a mesma mente que Deus, que ainda se resiste, que continua lutando. E com o tempo, pela misericórdia de 
Deus, se nosso espírito e nosso coração forem retos diante de Deus, se nosso desejo for correto diante de 
Deus, Deus nos mostrará onde erramos e nos ajudará a seguir crescendo. Assim é a nossa vida. Podemos 
continuar vencendo, conquistando as coisas que se resistem à vontade, à palavra, à mente, ao caminho, ao 
propósito do nosso grande Deus. Porque tudo deve estar em harmonia com Ele e nada pode se resistir a 
Ele. Isso é algo incrível de entender, esse processo. 
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Agora que vocês já se purificaram pela obediência à verdade, pelo espírito... Não podemos fazer isso 
sem a ajuda de Deus. Nenhum ser humano pode fazer isso. Os israelitas não podiam fazer isso. Mas 
podemos fazer isso com a ajuda de Deus, com o espírito de Deus. E é por isso que isso é tão importante. 
Nós não queremos que o espírito de Deus deixe de fluir em nossas vidas. Queremos nos arrepender 
quando estamos errados, quando cometemos pecado, quando fazemos algo errado, quando dizemos algo 
errado, quando algo está errado em nosso ser e cometemos pecado. Seja o que for, irmãos. E, geralmente, 
essas coisas têm a ver com nossos relacionamentos, com o que dizemos, com nossa forma de pensar, com 
o modo como tratamos os outros. E novamente: Agora que vocês já se purificaram pela obediência à 
verdade, pelo espírito, e agora que já têm um amor sincero pelos irmãos... Isso é algo muito bonito. 
Você sabe o que nos é dito aqui? Que estamos crescendo através de um processo no qual estamos 
aprendendo a não fingir ser o que não somos, que nosso amor não é para os outros vejam, algo falso e que 
não é real, que não é genuíno. “Genuíno” é uma boa palavra. Quando o amor não é genuíno, é somente 
algo meramente formal. Como o amor do tipo philia. O amor do tipo philia é algo que simplesmente 
cumpre uma formalidade. É apenas um amor fraterno. As pessoas tratam umas a outras de uma 
determinada maneira porque pertencem à mesma coisa. Mas nosso amor deve ir além disso. Deve ser 
muito mais do que apenas um amor fraternal, irmãos. Devemos amar porque estamos convencidos disso, 
porque nossa mente está sendo transformada e estamos aprendendo a cuidar sinceramente uns dos outros e 
a amar uns aos outros com um amor genuíno. Não com um amor falso, que finge ser o que não é. 

Isso é algo que eu detesto no protestantismo. Porque o amor deles não é sincero. É uma farsa. E isso é uma 
porcaria! É algo pegajoso, falso, que só serve para fazer você se sentir melhor consigo mesmo. “Oh, que 
gentil! Não é fofo?” Dentro de pouco começará a época do ano quando eles falam sobre “o menino Jesus”. 
Isso me causa náuseas porque o que eles realmente fazem é ignorar a glória, a magnificência do que Deus 
Todo Poderoso fez. A emoção que Deus sentiu quando Seu Filho veio ao mundo. Todas essas coisas que as 
pessoas fazem são doentias, porque danificam a mente e impedem que as pessoas pensem da maneira 
correta sobre Deus, impede que elas possam apreciar como é devido ao nosso grande Deus e a Seu Filho. 
Sem toda essa porcaria! Eu abomino o protestantismo! Eu esse espírito que eles têm porque é o mesmo 
espírito de um ser que enganou a este mundo! De verdade. Isso não é genuíno. Não é puro. Estou cansado 
de toda essa falsidade, de toda essa farsa, de tudo o que finge ser o que não é. Temos que estar cansados de 
todas essas coisas, certo? Porque se não estamos cansados disso, não vamos querer mudar. E queremos 
nos submeter a Deus para que nosso amor seja genuíno, para que assim o amor de Deus possa fluir em nós 
e através de nós aos outros. 

Versículo 19, novamente: ...mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e 
incontaminado, o qual, na verdade, em outro tempo, foi conhecido, ainda antes da fundação do 
mundo, mas manifestado, nestes últimos tempos, por amor de vocês... Revelado, manifestado. Deus 
revelado na carne de um ser independente e separado. Separado de seu pai, mas totalmente em unidade 
com seu pai. ...que o ressuscitou dos mortos e lhe deu glória... Deus o ressuscitou dos mortos e Deus lhe 
deu glória. Essa glória que ele queria ter, que ele sabia que existia antes que o mundo fosse criado, antes 
do começo dos tempos, antes do que nós vemos como seres humanos, com nossa mente limitada. ...para 
que a fé e esperança de vocês estejam sem em Deus. 
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Versículo 22 - Agora que vocês já se purificaram pela obediência à verdade, pelo espírito, e agora 
que já têm um amor sincero pelos irmãos, amem uns ao outros sinceramente e com um coração 
puro. E isso é algo que devemos pedir a Deus. Que Ele nos ajude a amar as pessoas com um coração puro, 
que Ele nos ajudar a nos livrar de tudo que não é correto. Que Ele nos ajude a ser pacientes uns com os 
outros, como Deus! Que Ele nos ajude a aprender a julgar como Deus! De acordo com o caminho de vida 
de Deus. E às vezes não temos essas coisas muito claras em nossa mente, pois, devido ao mundo que nos 
rodeia, devido a nossas origens, não entendemos como fazer as coisas à maneira de Deus. Mas temos que 
fazer as coisas à maneira de Deus. Temos que nos perguntar: Está isto de acordo com a vontade de Deus, 
com o propósito de Deus, com a mente de Deus? 

Vocês nasceram de novo, não de semente corruptível, mas de incorruptível... Através de um processo 
que começa em nós por meio do Logos. Que Logos é esse? Aquele que sempre existiu. A mente, o ser de 
Deus, o Verbo de Deus, a verdade de Deus, o propósito de Deus, a vontade de Deus. Vocês nasceram de 
novo, não de semente corruptível, mas de incorruptível, pela palavra de Deus. Aí é onde tudo começa. 
Deus abre sues olhos e você começa a entender o Sabbath. Você começa a entender o propósito dos Dias 
Sagrados. Você vê o plano que Deus tem e isso é emocionante. E você então entende que estamos vivendo 
no final dos 6.000 anos que Deus concedeu aos seres humanos. E isso lhe entusiasma porque você sabe o 
que nos espera no Milênio. Jesus Cristo vai voltar com grande poder com os 144.000, e isso lhe 
entusiasma, isso é algo que você almeja, é o que você deseja com todo o seu ser, porque você crê nisso 
com todo o seu ser. 

Mas você não é capaz de crer nisso até que Deus dá isso a você. Até que o Logos, O Verbo de Deus chega 
à sua mente, ao espírito que está no ser humano. Foi impressionante quando Deus revelou isso ao Sr. 
Armstrong e ele então começou a entender que existe um espírito no ser humano - que não é o espírito 
santo - e que através deste espirito Deus pode se comunicar conosco. É assim que Deus se comunicou com 
o Seu povo, revelou as coisas ao longo do tempo ao Seu povo. Isso está aí. Não há evidência física disso, 
mas isso simplesmente está aí. Não há nenhum versículo na Bíblia que você possa usar para provar a 
alguém que isto existe. Isso simplesmente está aí. E nós entendemos certas coisas porque isto está em nós. 
E temos unidade de espírito, temos uma comunhão que não pode ser explicada de nenhuma outra maneira. 
Porque simplesmente está aí. Isso é o que nos leva a ter a mesma mente. Eu fico admirado com isso!  

Lembro-me que quando enviávamos algum folheto ou um livro as pessoas e depois conversávamos com 
elas por telefone era como se uma luz tivesse sido acesa. Porque isso é algo de natureza espiritual. De 
repente a escuridão vai embora e tudo fica claro. E isso é tão emocionante. Porque agora podemos 
entender por que passamos pelas coisas que passamos. E isso nos dá esperança porque vemos algo 
diferente. Isso nos dá ânimos porque nos mostra o que Deus tem feito e por que Ele tem feito isto dessa 
maneira. A razão porque Deus permitiu que certas coisas acontecessem. E isso vivifica o nosso espírito e 
nos fortalece. Tudo isso vem de Deus, através de Seu filho, Jesus Cristo. 

Vocês nasceram de novo, não de semente corruptível, mas de incorruptível, pela palavra de Deus... E 
como já lemos em Tiago 1:18 - Pela sua própria vontade ele fez com que nós nascêssemos, por meio 
do Logos da verdade... É assim que somos gerados. É por isso que podemos entender o Sabbath e plano 
de Deus. E Deus simplesmente nos revela mais e mais e torna as coisas cada vez mais claras para nós. E o 
que Deus nos dá, através do poder do Seu espírito, começa a nos levar a estar em unidade com Ele. Vocês 

!13



nasceram de novo, não de semente corruptível, mas de incorruptível, pela palavra de Deus que vive 
e permanece para sempre. Ele viveu, ele vive e viverá para sempre. Deus sempre existiu. Sempre há 
existido. Porque toda carne é como erva, e toda a glória do homem, como a flor da erva. Seca-se a 
erva, e cai a sua flor... A criação é algo incrível. A vida que temos como seres humanos físicos. E 
felizmente há mais nessa história. Não é que simplesmente vivemos e morremos, e então tudo acabou e 
não há mais nada. Há uma glória que Deus criou nessa vida física. Mas quando Seu espírito entra em 
nossa vida, quando Sua Palavra começa a entrar em nossa vida, quando somos gerados, então outra coisa 
começa a crescer, a se desenvolver dentro de nós. Que coisa maravilhosa é o que começa a viver em 
nós! ...mas a palavra do Senhor permanece para sempre. A glória de Deus contida na Sua Palavra. E 
isso simplesmente se torna mais e mais poderoso, porque podemos entender que Seu propósito é que um 
dia sejamos parte da Sua família, se nos submetermos a isso. Esta é a palavra do evangelho que lhes foi 
anunciado. As boas novas. As boas novas. E quanto mais vemos isto, mais importante isto se torna para 
nós. Quanto mais dessas boas novas temos, mais emocionante isso se torna para nós. 

Vamos a Romanos 8. Deus deu à Igreja o mesmo poder que estava em Jesus Cristo. Vamos ler outro 
versículo, que também e parte disso aqui. Romanos 8:29 - Pois aqueles que de antemão conheceu... E 
isso se refere especificamente à Igreja agora e ao que Deus tem feito naqueles que Deus já conhecia antes. 
Eu conheci a muitas pessoas na Igreja que tropeçaram nisso, porque elas adotaram a doutrina de uma 
determinada igreja protestante, que acredita na predestinação. E algumas pessoas na Igreja começaram a 
crer nisso também. Os presbiterianos. Uma vez convidamos um indivíduo para a Festa dos Tabernáculos e 
esse indivíduo deu dois sermões. E então ficou claro que ele estava flertando com o protestantismo. E uma 
parte disso tinha que ver com sua maneira de pensar sobre o tema da predestinação. E eu pensei: “Como 
pode ser isso? Como algo assim pode acontecer?” 

Pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou... E isto simplesmente significa que 
Deus determinou isto de antemão. Isso é o que significa essa palavra. E quem Deus conheceu? Em 
primeiro lugar, a Cristo, que é o primeiro dos primeiros frutos. Mas o contexto do que está sendo dito aqui 
é os que Deus chama para deixar o mundo e vir a Sua Igreja. Deus nos conhecia de antemão. Ele sabia de 
antemão que haveria 144.000! Muito antes de criar o mundo espiritual e os anjos. E que depois muitos 
mais seguiriam, que isso se tornaria cada vez mais grande, o Reino de Deus. ...também os predestinou 
para serem conformes... Porque esse é o processo pelo Deus vai fazer tudo isso. É assim como Deus ia 
criar a ELOHIM! 

É por isso que eu gosto muito do que Deus nos diz em Gênesis. Eu gosto muito mais disso agora do que 
antes, porque YAHWEH ELOHIM deixa isso bem claro no capítulo 2. No capítulo 1, Deus nos fala sobre 
tudo o que Ele tem feito, Seu plano para a humanidade! Isso é o que Deus nos conta! Isso é o que Deus 
Todo Poderoso nos diz de maneira muito clara, irmãos! E é muito bonito entender o que Deus nos revela 
no capítulo 2, que o que Ele determinou de antemão é ELOHIM. Deus sempre quis ter uma família! E nós 
não podemos nem sequer começar a entender o quanto Deus quer isso! Nós só podemos entender isto um 
pouco. Vemos famílias humanas e pensamos em certas coisas que Deus diz sobre uma família espiritual. 
Mas entender tudo isso, irmãos? Não podemos! Mas crescemos nisso, a medida que Deus nos revela mais 
e mais. Isso é algo espiritual no que crescemos com o tempo. E Deus predeterminou, antes do começo dos 
tempos, que seríamos conformes à imagem do Seu Filho. E como é essa imagem? O que é essa 
semelhança? O que é tudo isso? “Se você me vê você vê ao pai”. Se trata do pai. Jesus Cristo, o primeiro 
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dos primeiros frutos, tinha o ser, tinha a mente, a vontade, o propósito de Deus vivendo nele de uma 
maneira que nós simplesmente não temos. Podemos compartilhar isso e crescemos um pouco mais nisso 
cada vez. Mas leva muito tempo para crescer nisso, para ser conformes à imagem do Seu Filho, para 
que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E quanto mais Deus nos ajuda a não tirar ou 
acrescentar coisas a isso, mais claro, mais significativo, mais impressionante isso se torna para nós. 

Vamos voltar um pouco, ao versículo 26. E começando em Jesus Cristo e através de Jesus Cristo, Deus ia 
revelar a ELOHIM em toda a sua realidade, através da mente de Deus, do ser de Deus, como isto se 
cumprirá, o que levaria à uma família, ao Reino de Deus, à Família de Deus. O que é esta Fiesta 
representa, de uma forma muito clara, o começo do que em breve virá a esta terra. Através da revelação do 
Verbo de Deus. 

Versículo 26. Para que entendemos melhor o contexto disso. Assim também o espírito de Deus vem nos 
ajudar na nossa fraqueza. Pois não sabemos como devemos orar... Há momentos em que oramos e 
sabemos como orar. Desejamos algo, oramos por certas coisas. Mas outras vezes passamos por certas 
situações em que não sabemos o que dizer. Nós nem sequer sabemos o que dizer a Deus ou por onde 
começar. ...mas o mesmo espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Deus sabe o que está 
em nossa mente e em nosso ser, porque aí é onde está a essência espiritual que comunica tudo a Ele. Deus 
sabe exatamente o que acontece conosco. Não há nada escondido para Deus. Não é surpreendente que 
Adão e Eva pensaram que podiam se esconder de Deus? Deus sabe tudo o que você pensa, tudo o que 
você faz. Para Deus é como se fossemos transparentes. Impressionante! E a coisa mais sábia que podemos 
fazer é ir à Sua presença rapidamente e nos arrepender quando cometemos pecado. Porque Deus tudo 
sabe. 

E quando o desejo do nosso coração e estar perto dele, é estar mais perto de Deus, Ele sabe o que está em 
nós, em nossos corações e em nosso ser, de uma maneira que não podemos sequer...As vezes Ele tem que 
revelar nossos próprios pensamentos a nós, para que possamos entender nossa motivação, nossa intenção. 
Às vezes nos ficamos presos em situações com outras pessoas, nos complicamos e não sabemos como 
resolver a situação. E o que temos que fazer é ir à presença de Deus e dizer: “Pai, ajude-me a ver o que 
preciso ver sobre mim mesmo em tudo isso”. Porque muitas vezes somos muito rápidos em ver o que está 
errado com os outros, mas devemos querer ver o que está errado em nós mesmos. “Se houver algo que eu 
não possa ver, ajude-me a entender isto. Ajude-me a entender meus motivos”. Você sabe que isso é uma 
coisa incrível para os seres humanos, poder considerar suas ações e entender de onde vêm suas 
motivações? E se algo está errado, você qual é a causa disso sempre, sem exceção? O orgulho! O 
egoísmo! Sem exceção. Sempre, sempre, sempre. E é bom saber isto, porque é através deste processo que 
podemos ir à presença de Deus e dizer: “Pai, perdoa-me. Porque isso está errado. Este não é o jeito certo 
de pensar e eu quero me arrepender, quero pensar de modo diferente e quero ser transformado”.  

Versículo 27 - E aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do espírito... Algo que 
frequentemente nós nem sequer sabemos sobre nós mesmos, irmãos. Mas o espírito santo que Deus nos dá 
nos ajuda a ver e a entender nossos pensamentos e nossas intenções. É disso que ele fala aqui, da intenção 
do espírito. Os pensamentos e os propósitos. Assim como o Verbo revela os pensamentos, o propósito de 
Deus, as coisas que Deus faz de acordo com o Seu propósito, Sua vontade. ...porque o espírito intercede 
pelos santos de acordo com a vontade de Deus. O espírito faz isso. E sabemos que todas as coisas 
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contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus... Se tivermos essa mente, se 
desejamos o chamado que Deus nos deu. Porque aqui diz: ...daqueles que são chamados... Primeiro de 
tudo, Deus tem que nos chamar. O espírito de Deus tem que estar trabalhando conosco para que assim 
podamos ser transformados. ...de acordo com o Seu propósito. O propósito de Deus é viver em nós, que 
Jesus Cristo, Seu Filho, viva em nós. E não há outra maneira de ser parte da Igreja de Deus, de ser 
chamado por Deus. 

Versículo 29 - Pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes 
à imagem de Seu Filho... Através de um processo de revelação contínua de Deus em nossas vidas. ...para 
que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou... Determinou de antemão no 
que se refere a Seu plano. Deus determinou de antemão que durante o milênio milhões seriam chamados e 
bilhões mais durante o Grande Trono Branco. E aos que predestinou, a eles também chamou... Nós 
temos que ser chamados primeiro. Você não pode começar esse processo sem ser chamado primeiro, sem 
que Deus nos chame com o propósito de fazer parte de Sua família. Eu imagino a emoção que Deus está 
se sentindo agora que Ele está preparando tudo para quando Jesus Cristo voltar. Deus vai chamar a todas 
as pessoas do mundo inteiro! E talvez algumas não respondam imediatamente, mas muitas responderão. 
Elas vão responder e poderão começar a ver as coisas, porque o espírito de Deus será derramado sobre 
toda a terra, como nunca antes. Como nunca antes! Deus vai se revelar à humanidade de uma maneira que 
Ele nunca fez antes, em nenhuma situação, nesses 6.000 anos. Incrível! 

E aos que predestinou, a eles também chamou; aos que chamou, também justificou... Existe um 
processo através qual somos justificados por meio de Jesus Cristo, dependendo de nossas escolhas. E esse 
processo começa com o batismo, quando reconhecemos a Jesus Cristo como nosso Salvador pessoal. E 
estamos agradecidos por isso, por nosso Sumo Sacerdote, por nosso Rei que em breve virá. ...aos que 
justificou, também glorificou. E isso começa na vida humana, quando deixamos as águas do batismo, do 
túmulo de água, e recebemos a imposição das mãos. E então essa vida começa a crescer em nós. Algo que 
vem de Deus e que nos dá a capacidade de ver a Deus, de estar com Cristo, de estar onde Cristo está. Há 
uma glória nisso, embora muito limitada, porque estamos em um corpo físico. E temos que esperar para 
receber maior glória quando sejamos transformados. Porque então o propósito de Deus em tudo isso, que é 
nos levar a ELOHIM, ao Reino de Deus, a família de Deus, se cumprirá. 

Versículo 31 - Que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus 
tem um propósito para nós... Essas palavras são muito poderosas, irmãos. Porque não há poder, não há 
nada nesta terra que possa impedir o que Deus quer para você. Se você escolher isso, se você quiser isso, 
se você se submeter a isso. E se não, vimos o que aconteceu, o que Deus permitiu que acontecesse na 
Igreja nos últimos dez anos. E essa é a razão pela qual alguns terão que esperar. Mas tudo isso faz parte de 
um plano que Deus tem. Deus sabia o que os seres humanos fariam. Deus sabia o que Adão e Eva fariam. 
É por isso que Deus levantou um remanescente. Porque Deus vai salvar um determinado número de 
pessoas de tudo isso, para a glória de Deus. Porque Deus cumpre a Sua vontade. O que Deus faz... É por 
isso que eu gosto muito do que está escrito em Eclesiastes: “E Ele o fará!” Podemos ter confiança de que 
“Ele o fará”. E se tivermos a bênção de ser parte disso, seremos parte disso. Quem pode estar contra você 
se Deus está a seu favor? Mas tudo depende das nossas escolhas, não é? Nós somos os únicos que 
podemos ser um obstáculo para isso. Nós somos os únicos que podem ser um impedimento para isso. 
Somos os únicos que podem impedir que esse espírito e esse poder entrem em nossa vida. 
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Versículo 31 - Que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele 
que nem mesmo a Seu próprio Filho poupou, antes, o entregou por todos nós, como nos não dará 
também com ele todas as coisas? Com Cristo e através de Cristo. Esse é o propósito de Deus desde o 
começo dos tempos. Deus determinou de antemão que isso será realizado por meio de Cristo. E Deus quer 
nos dar generosamente todas as coisas que nos levam à Sua família. Deus quer nos dar todas as coisas! 
Estamos destinados a ser herdeiros de Cristo. Todas as coisas ainda não foram colocadas debaixo de 
nossos pés, mas esse é o propósito de Deus. Isto é o que está escrito no Salmo 8 e no livro de Hebreus. 
Mas ainda não vemos isso. Tudo o que vemos é o primeiro da Família de Deus, Jesus Cristo. E é isso que 
está escrito no livro de Hebreus: “Ainda não vemos que todas as coisas foram submetidas ao homem”, 
mas vemos que todas as coisas foram submetidas a Jesus Cristo. E nós vemos sua glória, sua força e seu 
poder - ELOHIM. 

Efésios 1:3 -Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as 
bênçãos espirituais nos lugares celestiais... E “lugares celestiais” não é a tradução correta. Isso significa 
simplesmente que a fonte dessas bênçãos é Deus no céu. ...em Cristo. Aí e onde Cristo está, trabalhando 
na construção do Templo. ...o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais... Ele nos deu tudo 
de que precisamos para que possamos mudar, crescer, vencer, para que possamos ter a mente de Deus, 
estar em unidade com Deus, para que possamos ser perdoados e passar por todo esse processo para ser 
liberados e estar no Reino de Deus. 

Porque Deus nos escolheu nele (em Cristo) antes da criação do mundo! Deus disse: “Assim será: Meu 
filho será o sacrifício do Pêssach por toda a humanidade e todos, no devido tempo, poderão fazer parte 
disso através dele”. Eles poderão fazer parte dessa Família que Deus planejou. Esse é o objetivo de tudo 
isso! Em Gênesis! É ELOHIM. É o Reino de Deus – o que representa esta Festa dos Tabernáculos - que 
vem a esta terra, para governar e reinar por 1.000 anos. E depois disso, coisas maiores virão, no Último 
Grande Dia. 

Porque Deus nos escolheu nele (em Cristo) antes da criação do mundo, para que fôssemos santos e 
irrepreensíveis diante dele em amor... Deus nos diz que há um meio através do qual podemos 
experimentar a ágape, através do qual isto pode viver nos seres humanos. Porque isso é algo incrível. E 
Deus deve estar em nós para realizar isso. Não podemos ter esse tipo de amor pelos outros se Deus não 
está em nós. É por isso que devemos nos submeter ao poder e ao espírito de Deus. .... e nos predestinou, 
determinou de antemão, a ser adotados como filhos através de Jesus Cristo... Para quem? ... para Si 
mesmo... Para o Deus Eterno, todo poderoso. YAHWEH ELOHIM, o Deus que sempre existiu! ...de 
acordo com o bom propósito da Sua vontade... E de ninguém mais. O Verbo que sempre existiu; a 
mente, o ser, o propósito, o plano de ELOHIM. Isso é algo incrível! Isso é realmente algo incrível de 
entender, irmãos. 

Versículo 6 - Para louvor e glória da Sua graça, pela qual, Deus, nos fez agradáveis a Si no amado. 
Nós, seres humanos, só podemos ser aceitos por Deus porque nossos pecados podem ser perdoados. E 
Jesus Cristo veio como o sacrifício do Pêssach para que os seres humanos pudessem ser perdoados através 
dele. Em quem temos a redenção pelo seu sangue, o perdão dos pecados... Deus não pode estar onde 
há pecado! Ele não viverá em nós se não nos enfrentamos a nossos pecados. É por isso que quando 
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pecamos devemos pedir perdão a Deus rapidamente, porque Ele não estará em nossa vida se tivermos 
pecado. Deus trabalha conosco e quer nos moldar e nos formar, Ele quer nos levar ao arrependimento para 
que Ele possa continuar a viver em nós. Deus quer fazer uma morada permanente em nós. Mas também 
dependemos da Sua misericórdia. Todas essas coisas estão nas mãos de Deus. Mas isto é um assunto para 
outro sermão. 

Em quem temos a redenção pelo seu sangue... Por algum tempo. Há coisas que Deus coloca à nossa 
disposição por algum tempo e que simplesmente não estão mais disponíveis para nós quando esse tempo 
se acaba. E o tempo está se acabando, tanto para a Igreja como para o mundo. 

Em quem temos a redenção pelo seu sangue, o perdão dos nossos pecados, segundo as riquezas da 
graça que Deus nos deu em abundância com toda a sabedoria e entendimento. Deus nos deu Sua 
mente, que contém toda a sabedoria do universo, irmãos. Nos fez conhecer o mistério da Sua vontade... 
Porque não há outra maneira de saber isso se Deus não o revela a nós. Ele nos dá o Seu espírito. Ele se 
comunica com a nossa mente e começa a revelar isso a nós. ... de acordo com o bom propósito que Ele 
de antemão estabeleceu em Si mesmo... Ele foi quem se propôs a fazer isso. Foi ele quem determinou 
isso antes de que tudo começasse. E isso começou com o reino espiritual, com os anjos. 

Isso é exatamente o que Paulo disse em 1 Coríntios 2:7. Nós vamos continuar aqui em Efésios. Mas em 1 
Coríntios 2:7, Paulo diz: Mas falamos a sabedoria de Deus em um mistério, a sabedoria oculta, que 
Deus predestinou antes do começo dos séculos... A sabedoria oculta que Deus determinou antes de criar 
o mundo. ...para a nossa glória. Deus determinou como Ele ia trabalhar na vida dos seres humanos para 
revelar a sabedoria eterna, a sabedoria do Grande Deus, que começaria a vir à nossa carne. O Verbo, a 
mente, o caminho de Deus Supremo Todo-Poderoso, tudo isso começa a trabalhar no homem. É incrível 
entender isso! E Deus determinou isto antes de que o mundo fosse criado. 1 Coríntios 2:10 - Mas Deus o 
revelou a nós por meio do espírito. O espírito sonda todas as coisas, até mesmo as coisas mais 
profundas de Deus. 

Vamos continuar em Efésios 1:10 - Para que na dispensação da plenitude dos tempos Ele, Deus, possa 
unir todas as coisas... É muito bonito o que Paulo está dizendo aqui, irmãos. Para unir todas as coisas, 
para que possamos ser reconciliados, expiados, estar em completa unidade com o Deus Todo-Poderoso. E 
isso acontece na nossa mente. Isso acontece no nosso espírito. ...para unir todas as coisas em Cristo, 
tanto as que estão nos céus como as que estão na terra. Nele fomos também escolhidos[c], tendo sido 
predestinados... E aqui vemos isto novamente. Deus determinou isso de antemão. ...de acordo com o 
propósito daquele (Deus) que faz todas as coisas de acordo com o conselho da Sua vontade. A 
vontade de Deus. Deus é quem faz isso. Eu gosto cada vez mais desses versículos, eu gosto muito do 
significado deles, cada vez mais. Eclesiastes. Isso é muito simples. É como se Deus dissesse: “Eu existo 
independentemente de você aceitar ou não.” Deus sempre existiu e sempre existirá. 

Versículo 12 - Para que sejamos para o louvor da Sua glória, a glória do Pai, a glória do Senhor, a 
glória eterna, nós que fomos os primeiros a pôr a nossa esperança em Cristo. É assim que isso 
acontece. Deus começa a trabalhando com os seres humanos, com a Igreja, de uma maneira muito 
poderosa. Em quem vocês também confiam, depois de ouvir a palavra... O Logos, a verdade. Não é 
incrível como Deus trabalha conosco quando Ele nos chama e ouvimos falar dessas coisas pela primeira 
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vez? Eu me lembro da primeira vez que eu ouvi essas coisas. Eu nunca vou esquecer isso. Quando foi que 
você ouviu isto pela primeira vez? Quando foi que tudo isso de repente estava aí, na sua mente? Isso não 
depende de se uma pessoa e inteligente ou não. Não é uma questão de intelecto ou de qualquer coisa 
assim. E se pensamos que sim, então somos muito estúpidos. Não somos nada inteligentes. ...depois de 
ouvir a palavra (o Logos, a verdade) do evangelho da sua salvação. E desde que vocês creram nisto, 
vocês foram selados com o espírito santo da promessa. Depois que cremos e respondemos a Deus, 
começamos a receber o selo de Deus em nossa vida, a nível físico. Somos gerados no espírito de Deus, 
porque queremos ser batizados, queremos que nossos pecados sejam perdoados, queremos que o pecado 
esteja fora de nossas vidas, para que Deus possa viver em nós. Caso contrário, Deus não pode viver em 
nós. E então continuamos crescendo até que um dia sejamos transformados em ELOHIM, em membros da 
Família de Deus, no Reino de Deus. 

Versículo 14 - Que é a garantia da nossa herança até a redenção daqueles que pertencem a Deus, 
para o louvor da Sua glória. A glória de Deus. A glória de Deus. O glorioso Deus do universo, o Deus 
Todo Poderoso, a quem devemos glorificar e reverenciar cada vez mais, à medida que crescemos. 
Devemos apreciá-lo mais, amá-lo mais profundamente, compreendê-lo melhor à medida que Ele continua 
a revelar-se aos seres humanos. 

Esse processo continua a ser revelado. Efésios 1:17 - Que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo... Ele é o 
Deus de nosso Senhor Jesus Cristo. ...lhes dê espírito de sabedoria... Sabedoria. Que palavra mais 
bonita! ...espírito de sabedoria e de revelação, no pleno conhecimento dele. De Deus. De YAHWEH 
ELOHIM. Que Ele ilumine os olhos de sua compreensão, para que vocês possam saber... Essa é a 
única maneira de saber isto. ...qual é a esperança para a qual Ele os chamou, as riquezas da gloriosa 
herança dele nos santos... Nós aprendemos e crescemos ano após ano. E estamos cada vez mais 
entusiasmados com o que Deus está fazendo em nossas vidas. Nós vemos isso mais claramente. Estamos 
mais perto de Deus. Nós amadurecemos mais. ...e a incomparável grandeza do seu poder para conosco, 
os que cremos, conforme a atuação da sua poderosa força. É Deus quem faz tudo isso. Ele escolheu 
fazer isso em Seu Filho e através de Seu Filho. Mas é Deus Pai quem faz tudo isso, irmãos. Devemos 
entender isto, devemos apreciar isto, devemos glorificar e louvar a Deus por isto em nossas vidas, em 
nossa mente. 

Versículo 20 – Que Ele, Deus Todo-poderoso, manifestou em Cristo, ressuscitando-o dos mortos e 
pondo-o à sua direita nos céus, acima de todo principado, e poder, e potestade... O que é tudo isso? O 
que Deus está criando nele e através dele? Tudo o que tem a ver com o Seu plano. Jesus Cristo é o 
pináculo de tudo isso. O propósito de Deus para ELOHIM não pode ser alcançado de outra forma. 
Podemos ler em Gênesis, em Isaías e em outros lugares da Bíblia que tudo começou com a criação do 
mundo espiritual e depois com a criação do universo. E tudo com um único propósito! ELOHIM. 
ELOHIM. ELOHIM. ELOHIM. Isso é o que a Festa dos Tabernáculos representa, o Reino de Deus. O 
Reino de Deus, a Família de Deus! Que maravilhoso é isso, irmãos! 

...acima de todo principado, e poder, e potestade, e domínio, e de todo nome que se nomeia, não só 
neste século, mas também no vindouro. A era vindoura. E sujeitou todas as coisas a seus pés e, sobre 
todas as coisas, o constituiu como cabeça da igreja... Deus Todo-Poderoso fez isso em Jesus Cristo e 
por meio de Jesus Cristo, quem foi determinado de antemão para isso, antes do começo dos tempos; pelo 
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que sabemos, pelo que entendemos sobre quando foi que Deus começou a cumprir Sua vontade e Seu 
propósito. Começando com a criação do mundo espiritual e dos anjos. ...que é o seu corpo, a plenitude 
daquele (Deus, ELOHIM) que cumpre tudo em todos. Deus faz isso. Eu gosto muito desse versículo de 
Eclesiastes. Isso é muito simples. E Deus faz isso. E tudo é feito e se fará à Sua maneira. E que coisa 
maravilhosa se podemos ser parte disso, compartilhar nisso. E é disso que se trata, irmãos. Por toda a 
eternidade. Vamos aprender o que significa compartilhar em uma família, conhecer cada vez mais o 
propósito, a mente, a vontade de Deus sobre coisas que Deus não nos revelou ainda. Nós nem sequer 
sabemos o que acontecerá durante o Milênio. Nós ainda nem sequer sabemos sobre isso. Com respeito a 
ELOHIM. Nós não sabemos em que estágio certas coisas vão acontecer para que ELOHIM se torne maior. 
Não sabemos exatamente como isso vai acontecer no Grande Trono Branco, porque Deus ainda não 
revelou isso. Por quê? Porque ainda não chegamos a esse ponto e não precisamos saber isso ainda. Da 
mesma forma que há certas coisas que nós sabemos agora e que não era necessário que soubéssemos a 20 
ou 15 anos atrás. E muitas dessas coisas servem para nos testar, para ver se realmente vivemos pela fé ou 
não. Para Deus. ...a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. 

Efésios 3:1 - Por essa razão, eu, Paulo, sou prisioneiro de Cristo Jesus por amor de vocês, gentios. 
Certamente vocês ouviram falar da responsabilidade imposta a mim em favor de vocês pela graça 
de Deus... Paulo diz isto com grande confiança aqui, irmãos. Ele sabia o que ele havia recebido. Ele não 
diz isto por orgulho ou arrogância. Isso simplesmente era assim. Era para eles aprendessem com 
isso. ...isto é, o mistério que me foi dado a conhecer por revelação... E Deus dá conhecer isto a todos 
nós, a Seu tempo, se escutarmos a Sua palavra, quando Ele nos chama. Isto é a revelação de Deus, do 
Verbo de Deus, que Ele nos dá, que podemos receber. E Paulo disse que Deus deu isso a ele para que ele 
pudesse dá-lo a eles. E aqui diz muito claramente que foi por revelação que Deus deu essas coisas a Paulo, 
porque Deus lhe havia moldado e formado de uma maneira muito rápida. Foi incrível o que aconteceu 
com Paulo. A maneira como Deus trabalhou com ele foi muito singular, porque Deus o ungiu como um 
apóstolo muito rapidamente. Mas Deus já tinha moldado e formado certas coisas dentro de Paulo. Deus o 
estava preparando para fazer uma determinada obra. E quando Deus chama uma pessoa com um propósito 
assim, isso é algo incrível de entender. Porque então Deus é quem fará a obra y não nós, os seres humanos. 
Deus fará isso. 

...isto é, o mistério que me foi dado a conhecer por revelação, como já lhes escrevi em poucas 
palavras. 

Versículo 4 - Ao lerem isso vocês poderão entender a minha compreensão do mistério de Cristo. A 
compressão que Paulo recebeu sobre o mistério de Cristo através da revelação, através do poder do 
espírito de Deus. Da mesma forma que todos nós também recebemos isto, através de um processo. Esse 
mistério não foi dado a conhecer aos homens de outras gerações...  Eles não sabiam dessas coisas. 
Apenas alguns, com quem Deus trabalhou ao longo do tempo. O resto do mundo não sabia essas coisas. E 
agora Deus estava começando a revelar isso a mais pessoas, através da Igreja. ...mas agora foi revelado 
pelo espírito aos santos apóstolos e profetas de Deus. Deus está trabalhando com a Igreja de uma 
maneira única. Não da mesma maneira que Ele trabalhou antes. Ele revelou certas coisas a certas pessoas, 
em sua mente, como podemos ler na Bíblia. Ele se comunicava com diferentes pessoas dessa maneira. 
Mas na Igreja isto é algo único, porque Deus trabalha somente dessa maneira. O Sr. Armstrong não 
aprendeu tudo o que ele aprendeu através de um anjo que foi enviado para ensinar a ele essas coisas. Ou 
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porque Deus, Jesus Cristo se manifestou a ele e lhe ensinou essas coisas. Não. Foi através do espírito de 
Deus. Ele leu e aprendeu a verdade e desaprendeu o que era falso. Ele começou a ver a mente de Deus, o 
mistério de Deus, algo que outros ao seu redor não podiam ver. Ele e sua esposa observaram a Festa dos 
Tabernáculos sozinhos por muitos anos. E mesmo que ele não entendesse isto completamente, ele 
obedeceu a Deus porque ele podia ver essas coisas. Deus começou a revelar a ele Seu propósito e ele 
obedeceu a Deus. Porque assim foi como Deus escolheu revelar isso a ele. E Deus fez isto por causa de 
nós. 

Versículo 9 - E para esclarecer a todos qual é a dispensação do mistério... Isto é um mistério porque o 
mundo, os seres humanos, não podem entendê-lo se Deus não o revelar. ...que desde o começo dos 
tempos esteve oculto em Deus, que todas as coisas... Porque isto pertence a Deus. Essa é a razão. Deus 
tem isto. E ninguém mais pode tê-lo se Deus não o der. É por isso que isto é um mistério que está oculto 
em Deus. E Ele revela isto quando Ele escolhe revelá-lo. ...que criou todas as coisas através de Jesus 
Cristo. E também isto, irmãos, pode ser interpretado da maneira errada. Eu sei que é fácil interpretar 
certas coisas que estamos lendo da maneira errada devido a uma determinada maneira de pensar. Da 
mesma forma que os protestantes interpretam certas coisas da maneira errada. Mas até que Deus nos 
revele isto, não podemos ver e não o podemos saber isto. 

E por que Deus guardaria isso para revelá-lo agora? Há muitas coisas que ainda temos que aprender do 
fato de que Deus esteja revelando isso agora. Isso não significa que o Sr. Armstrong estivesse errado. Deus 
simplesmente escolheu não revelar isso a ele. É por isso que eu gosto muito do exemplo dos dois homens 
que estiveram conversando com Cristo durante todo o caminho, mas que simplesmente não o 
reconheceram. Até que seus olhos se abriram e eles reconheceram que era Cristo. O que acontece é que 
simplesmente não podemos ver certas coisas até que Deus as revele a nós. Ele simplesmente não nos 
revelou isso ainda. E quando Ele nos revela as coisas, nossa reação geralmente é: “Você sabe quantas 
vezes eu li isso? Isso está tão claro! Como pode ser que eu não tenha visto isso antes?” E nós sabemos a 
resposta. Ou aprendemos a resposta ao longo do tempo. Porque só podemos ver as coisas quando Deus 
nos permite vê-las. Porque é Deus quem nos dá a capacidade de entender as coisas. Isto está escondido 
com Ele até que Ele o revela. E então isso não está mais oculto. Ele o compartilha conosco e nós o vemos. 
E isso é o que nos é dito aqui. E o que significa “quem criou todas as coisas”? Tudo remonta ao começo, 
irmãos. Gênesis. ELOHIM. ELOHIM. Tudo gira em torno da Família de Deus. E tudo se cumpre em Jesus 
Cristo e através de Jesus Cristo. Não há outra maneira. 

Como está escrito em Efésios 1:22 - E sujeitou todas as coisas a seus pés e, sobre todas as coisas, o 
constituiu como cabeça da igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. 
Tudo gira em torno de ELOHIM. Tudo gira em torno do que Deus está fazendo através de Jesus Cristo. 
Todas as coisas estão sujeitas a Jesus Cristo. E quando Paulo diz aqui que “Ele criou todas as coisas”, isto 
é exatamente do que ele está falando, irmãos, que Deus criou todas as coisas, que Deus fez tudo o que Ele 
fez para cumprir esse propósito. 

Versículo 10 - E isso aconteceu a fim de que agora, por meio da Igreja, as autoridades e os poderes 
angélicos do mundo celestial conheçam em todas as suas diferentes formas a sabedoria de Deus. 
Sabedoria de quem? De Deus. Esse é um versículo poderoso! E o que está sendo dito aqui é o mesmo que 
diz o Verbo. Isso é Deus, é a mente de Deus, é o ser de Deus, é o propósito de Deus. E aqui a palavra 
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“sabedoria” significa “inteligência evidenciada pelo que procede da mente”. O mundo chama certas coisas 
de sabedoria, mas você não pode saber se é sabedoria até que uma pessoa o diga, transmita isto, até que 
seu pensamento se manifeste. Até que possamos dizer: “Como é maravilhoso conhecer e entender isso, e 
aplicar isso na nossa vida!” E aprendemos com isso. Nós também podemos crescer a nível físico, podemos 
ser sábios na maneira como lidamos com as coisas, na maneira como fazemos as coisas, usando o 
conhecimento que temos do modo certa. Mas, e quando essa sabedoria vem de Deus? O que acontece 
quando isso vem de Deus? A mente de Deus, a vontade de Deus, o Verbo de Deus, a sabedoria de Deus, 
essa inteligência suprema que fez tudo. É incrível o que Paulo nos está dizendo aqui: a inteligência 
suprema, a mente suprema de Deus. Isso é o que significa “a sabedoria de Deus em todas as suas 
diferentes formas”. 

Eu espero que vocês comecem a pensar sobre isto de uma maneira diferente quando vocês leiam em 
Provérbios “Eu, sabedoria...” Isto sempre existiu. E a quem se refere isto? Claro que não se refere ao que 
Salomão tinha na sua mente. Claro que não se refere ao que certas pessoas tinham na sua mente. Isto se 
refere ao que Deus na Sua mente, àquilo que procede de Deus, àquilo que Deus diz, àquilo que mostra e 
revela aos seres humanos como viver. Porque devemos estar em unidade com a Sua vontade, com o Seu 
caminho, com a perfeição de tudo isto. É uma coisa muito bonita quando você lê essas coisas em 
Provérbios sobre a “sabedoria” e você entende que isso se refere ao Verbo, ao pensamento revelador, ao 
caminho de Deus, à mente de Deus Todo-Poderoso. Isto não se refere a algo que o homem possa descobrir 
sozinho, mas a algo que tem que ser revelado por Deus! 

O livro de Provérbios foi inspirado por Deus! Deus escreveu isto através de um homem! Tudo isso tem 
que ver com a sabedoria, com a mente, a vontade, o propósito, a beleza de como o ser humano deve viver, 
aplicando o que Deus diz que dará significado, propósito e plenitude à sua vida. Algo que o ser humano 
não pode ter de nenhuma outra maneira. A sabedoria de Deus. 

...por meio da Igreja, as autoridades e os poderes angélicos do mundo celestial conheçam em todas 
as suas diferentes formas a sabedoria de Deus. Através do espírito santo em nós, nos mostrando essas 
coisas. De acordo com o Seu propósito eterno... Seu propósito eterno, irmãos. Lemos isto uma e outra 
vez! Essas palavras devem nos dar ânimos, devem nos inspirar. De acordo com Seu propósito eterno 
que Ele cumpriu em Cristo Jesus nosso Senhor. 

Versículo 14 - Por causa disso, me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo... 
Referindo-se a Deus. ...do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome... Referindo-se a aquilo 
que está em Cristo, o que Deus faz nele e através dele. ...para que, segundo as riquezas da Sua glória, 
(Deus Todo-poderoso) conceda a vocês que sejam fortalecidos com poder pelo Seu espírito no homem 
interior. Eu gosto tanto desses versículos! Aqui Paulo fala sobre o homem interior Que podemos ver e 
saber as coisas porque Deus revela a nós, mas que há uma batalha porque somos carnais e temos que nos 
submeter ao espírito de Deus. 

Versículo 17 - Que Cristo habite em seus corações (em seu ser, em sua mente) pela fé. “Através” da fé. 
Esse é o canal da ação, irmãos. ...pela fé; de modo que, estando enraizados e ancorados no amor, (em 
ágape) vocês sejam plenamente capazes de compreender, juntamente com todos os santos, qual seja 
a largura, e o comprimento, e a altura, e a profundidade e conhecer o amor de Cristo ... Porque isto 
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vem de Deus, através do Seu Filho, e se cumpre em Seu Filho. ...que excede a todo entendimento... Isso 
vai muito além de todo entendimento. Isto vai muito além, irmãos! Não se trata somente de ter 
conhecimento! ...para que sejam cheios de toda a plenitude de Deus. Deus quer compartilhar Seu ser 
conosco, irmãos. Para que possamos crescer nisso, até que estejamos totalmente imersos nisto: ELOHIM, 
a Família de Deus. Ora, àquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente além 
daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera... E tudo isso está de acordo 
com a vontade e propósito de Deus. ...a Ele seja a glória... A Deus Todo Poderoso, a YAHWEH, ao Deus 
Eterno. ...a Ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações e pelos séculos dos 
séculos, para sempre. Amém 

Efésios 4:1. Lindos versículos aqui, irmãos, continuando nesse contexto. Como prisioneiro no Senhor, 
rogo-lhes que vivam de maneira digna (dignamente) do chamado que receberam. O chamado de Deus. 
Paulo está dizendo aqui que você foi chamado por Deus e que você deve viver de maneira digna a esse 
chamado, que você deve viver na luz, que você deve se esforçar para fazer isso. Isso não significa que 
sejamos dignos desse chamado. Com toda a humildade... Com um espírito humilde, sem atribuir isso a 
nós mesmos, mas sendo gratos por poder compartilhá-lo. ...mansidão... Dispostos a aprender, esforçando-
nos por compreender as circunstâncias e as situações em que nos encontramos. ...com paciência... Essas 
coisas vêm de Deus. Temos que fazer isso da maneira correta, de acordo com o caminho de Deus, para 
alcançar o propósito correto, para que podamos produzir bons frutos. ... sendo tolerantes uns com os 
outros... Aceitando e tendo em consideração as diferenças. …em amor. É por isso que permitimos as 
diferenças, se é algo de acordo com a lei, dentro da liberdade que nos da a lei. Façam todo o esforço para 
conservar a unidade do espírito... A unidade é algo poderoso, irmãos. E se você entende o que Deus está 
fazendo, então você entende que a vontade de Deus é que entendamos o que significa buscar uma unidade 
de espírito, ter a mesma mente, o mesmo propósito, desejar o mesmo. Nós não fazemos mais a nossa 
vontade, mas fazemos a vontade do Pai. E é por isso que eu gosto muito do que Paulo diz no livro de 
Hebreus sobre o que Cristo fez para cumprir a vontade de seu pai. 

Versículo 3 - Façam todo o esforço para conservar a unidade do espírito no vínculo da paz. Porque 
isso produz algo. Há um só corpo e um só espírito, assim como a esperança para a qual vocês foram 
chamados é uma só; há um só Senhor, uma só fé... Uma fé pela qual devemos viver. ...um só batismo, 
um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos... Todos! .... por meio de todos e em todos. ... Assim é 
como isso é feito. Isso é algo maravilhoso, algo incrível de se entender. 

Colossenses 1. Vamos a continuar um pouco mais rápido. Colossenses 1:12 - Dando graças ao Pai que 
nos tornou idôneos... Em outras palavras: Ele nos deu essa capacidade, que é o que significa a palavra 
grega usada aqui. ... para participar da herança dos santos na luz. Ele nos tirou da potestade das 
trevas... Deus fez isso! Esse é o Seu propósito. ... e nos transportou para o Reino do Seu amado Filho. 
Deus vai cumprir isso através de Jesus Cristo. Em quem, isto é, habitando nele, temos a redenção pelo 
seu sangue, a saber, a remissão dos pecados. Ele é a imagem do Deus invisível... “A imagem”. Aquele 
a quem ele se assemelha. “O que me vê, vê ao pai” E isso é o que nós devemos buscar e desejar com todo 
o nosso ser. Devemos trabalhar para conseguir isso. ...o primogênito de toda a criação. O primeiro de 
toda a criação de Deus. E o que é a criação de Deus? Sua família, ELOHIM. Tudo gira em torno de 
ELOHIM. 
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Versículo 16 - Porque por ele todas as coisas foram criadas... Esse sempre foi o propósito de Deus. O 
centro de tudo e Jesus Cristo. Tudo deve estar em unidade com ele e em sujeição a ele. E então tudo será 
entregue de volta ao Pai, porque todos estarão em completa unidade. Todos estarão em ELOHIM. ...nos 
céus e na terra, as visíveis e as invisíveis... E disso se trata. E se não tivermos cuidado podemos pensar 
que aqui diz que existiam dois seres que estavam criando todas as coisas físicas. Ou as coisas espirituais 
que começaram a ser criadas primeiro, e depois o universo físico. E isso não é o que está sendo dito aqui! 
Paulo aqui nos fala sobre o que Deus está fazendo, sobre qual é o Seu propósito e a Sua vontade. Isso se 
refere à Sua família e a como Deus está criando isso. E aqui podemos ver muito claramente a que se refere 
Paulo. ...sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridades, todas as coisas foram criadas por ele, 
através dele, e para ele. E disso se disso. É através dele que Deus faz todas as coisas, irmãos. E ele (Jesus 
Cristo) é antes de todas as coisas, e nele tudo subsiste. E essa palavra 
significa “unir” ou “unificar”. E o que está sendo unificado? ELOHIM! A Família de Deus. 

Versículo 18 - E ele é o cabeça do corpo, que é a Igreja. Ele é o começo... Ele é também o começo do 
Logos, irmãos, o começo da sabedoria de Deus, que é evidente através do que ele faz. ... e o primogênito 
dentre os mortos, para que em tudo tenha a supremacia. Pois foi do agrado de Deus, YAHWEH, que 
nele habitasse toda a plenitude. Vocês sabem, irmãos, não podemos negar, se aceitamos o que Deus diz, 
se entendemos o que esses versículos dizem muito claramente, que tudo o que está escrito no Velho 
Testamento, nos Salmos, e que é citado no Novo Testamento, deixa muito claro que o Pai é ELOHIM, é 
YAHWEH. YAHWEH ELOHIM. Você não pode negar essas coisas básicas e fundamentais que eles 
fizeram. Tudo isto tem que ver ao relacionamento entre os dois. 

E por meio, através dele, reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra quanto as 
que estão nos céus, restabelecendo a paz pelo seu sangue derramado no madeiro.  

Versículo 25- ...da qual eu estou feito ministro segundo a dispensação de Deus, que me foi concedida 
para convosco, para cumprir a palavra (o Logos) de Deus. Isto forma parte do que Deus está fazendo. 
O mistério que esteve oculto desde todos os séculos e em todas as gerações e que, agora, foi 
manifesto aos seus santos. Que foi revelado. Esse processo de revelação é contínuo. Aos quais Deus 
quis fazer conhecer... Deus revela isto! ...quais são as riquezas da glória deste mistério entre os 
gentios... Em toda a terra, irmãos. E tudo isso é muito bonito quando o entendemos. E vamos entender isto 
cada vez mais, com o tempo. ...que é Cristo em vocês, a esperança da glória. 
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