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Há muita informação na palavra de Deus sobre esta época do ano, mas seu significado foi se perdendo
cada vez mais com o passar do tempo. E isso só foi piorando com o que começou na Igreja primitiva, com
as coisas que a Igreja entendia. E nós conhecemos muito bem essa história, mas há uma razão para
mencionar isto agora, para falar das coisas que vamos falar nesta série de sermões que estamos começando
aqui.
O mundo não tem nenhuma compreensão sobre a vida de Jesus Cristo e sobre o que a Bíblia nos diz sobre
ele. Alguns seguidores do cristianismo tradicional estão agora no período que eles chamam de
“quaresma”. Um período de tempo que começa com o que eles chamam de “quarta-feira de cinzas”. Um
período de 46 dias, até o Pessach. Mas o que essas coisas têm que ver com a Bíblia? O que a “quarta-feira
de cinzas” ou a páscoa têm que ver com a Bíblia? Se é que têm algo que ver com a Bíblia. Nada disso está
na Bíblia. Nada disso nem sequer é mencionado em nenhum lugar da Bíblia. Contudo, muitas
denominações do cristianismo tradicional comemoram essas coisas.
Então, por quê tantas pessoas, milhões de pessoas, acreditam nessas festas religiosas, e comemoram essas
festas religiosas, que não estão na Bíblia, em nenhuma parte da Bíblia? Isso nem sequer aparece na Bíblia!
A Bíblia nem sequer menciona nenhum desses nomes. Mas o que sim está na Bíblia eles preferem ignorar.
Eles não observam o que Deus e Cristo dizem que devemos observar. E é impressionante entender isto.
Você é muito abençoado porque você pôde entender e compreender essas coisas quando você as ouviu.
A palavra “páscoa” que aparece na Bíblia é uma tradução incorreta da palavra Pessach. E isso foi
traduzido assim de propósito, intencionalmente, porque a palavra original no idioma grego se refere ao
Pessach. E a palavra “quaresma” ou a expressão “quarta-feira de cinzas” também não aparecem na Bíblia.
Nenhuma dessas palavras aparecem em nenhum lugar na Bíblia. E também não aparece nenhum termo,
referência ou qualquer coisa que se você possa interpretar como essas coisas que as pessoas comemoram e
observam. Nada disso é mencionado na Bíblia. Nenhum dos primeiros apóstolos da Igreja Primitiva
mencionou isso alguma vez. Essas palavras só começaram a aparecer nos escritos de alguns séculos
depois. Mas, o que aconteceu então?
E, acima de tudo, por que eles não se referem a Jesus Cristo como o sacrifício do Pessach por toda a
humanidade? E isso é algo impressionante, porque muitos seguidores do cristianismo tradicional leem a
Bíblia, mas parece que eles não compreendem o vinculo entre o Pessach e a vida e a morte de Jesus
Cristo. Embora em toda a Bíblia podemos encontrar referencias a essa história.
Sete anos atrás, neste mesmo mês em março, tivemos uma longa série de sermões intitulada O Pessach
Para o Mundo. E agora que estamos começando subir vídeos no YouTube, é bom falar disso novamente,
sete anos depois, para que assim isso seja publicado. Porque na verdade isso não é para a Igreja agora, mas
para os que poderão ver esses vídeos no futuro. Porque isso é o que acontecerá, é só uma questão de
tempo.
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E para nós agora será como um repasso dessas coisas. Vamos falar de algumas coisas que falamos então. E
Deus nos diz que nesta época do ano devemos repassar, rever, falar sobre certas coisas, centrar-nos em
certas coisas. Especialmente durante os Dias Sagrados anuais, devemos falar de coisas relacionadas ao
significado desses dias. E isso será bom para nós ter essa série de sermões antes da temporada do Pessach
e da Festa dos Pães Ázimos, porque assim a Igreja pode ser alimentada com essas coisas. E isso também é
bom para outros que nunca ouviram falar dessas coisas. Porque podemos começar a ver tudo isso como
algo normal. Sabemos essas coisas. Entendemos essas coisas. Mas houve um tempo em que a maioria de
vocês não entendia nada disso. Você não sabia essas coisas.
O título da presente série de sermões é A Verdadeira História da Vida de Jesus Cristo. E esta é a 1a parte.
A verdadeira história da vida de Jesus Cristo. Por onde começar? Bem, vamos começar no começo, em
Genesis 3. Falamos sobre isso recentemente, mas agora, neste contexto, falando desse assunto específico,
vamos começar aqui. Porque aqui é onde Deus Todo-Poderoso menciona por primeira vez, se refere por
primeira vez à vinda de Seu Filho, Jesus Cristo, e fala do que aconteceria com o tempo. Em toda a Bíblia,
começando com o livro de Gênesis, com Adão e Eva, Deus revela cada vez mais sobre Seu plano e Seu
propósito, porquê Ele colocou o ser humano nesta terra, porquê existimos.
E isso para mim é algo incrível, mas podemos começar a ver tudo isso como algo normal. E as pessoas
neste mundo não entendem isto. As pessoas geralmente não sabem porquê Deus criou os seres humanos. E
o que se ensina nas escolas, o que eles chamam de ciência, suas idéias, sua maneira de pensar, só serve
para que as pessoas se afastem cada vez mais de tudo o que possa ter que ver com Deus. Em lugar de
ensinar sobre Deus eles ensinam teorias como a teoria da evolução e esse tipo de coisas. Eles rechaçam a
ideia de que haja uma autoridade sobre sua vida, e fazendo isso as pessoas permanecem ignorantes sobre a
razão de sua existência. Elas não sabem porquê Deus criou os seres humanos. Elas não sabem como será
seu futuro. As pessoas vivem e morrem; e há tantas religiões com tantas ideias sobre o que acontece
depois que uma pessoa morre. Alguns pensam que voltam como um animal. Outros que voltam como um
parente, em forma humana. E existem todo tipo de idéias sobre isto por ai! E todos estão confundidos, mas
não sabem disso.
E em Gênesis 3:1 está escrito: E a serpente, que era a mais astuta... E isto significa, ardiloso e
perspicaz. Isto se refere um ser que o mundo geralmente não acredita que existe. Alguns acreditam que ele
existe, acreditam o que está escrito na Bíblia sobre um ser chamado Satanás, Lúcifer. Um ser que se
rebelou contra Deus. Mas para muitos isso não tem muita importância porque, francamente, chegamos a
um ponto em que para muitas pessoas o que Deus diz não parece relevante. E para muitos Satanás é uma
figura mitológica, e é difícil para as pessoas acreditar que realmente exista um ser assim, um ser que é
espírito. E elas não sabem o que são os demônios, elas não creem que os demônios existam. Exceto em
alguma história que eles talvez ouviram do Novo Testamento, quando Jesus Cristo expulsou alguns
demônios. Alguns conhecem a narração de quando Jesus ordenou aos demônios que entrassem numa
manada de porcos e esses porcos se precipitaram por um despenhadeiro e morreram. E as pessoas lêem
essas histórias, ou ouvem histórias como essa, e pensam: “Que significa isto? O que...?” Elas não podem
entender isso.
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E é difícil para a mente humana compreender que tais seres existam realmente. E para muitos tudo isso é
somente uma história. Eles não levam isso a sério. Eles não compreendem que este mundo está tão
degenerado, está tão longe do que Deus diz aos seres humanos que é verdadeiro e correto. Eles não
entendem que todas as religiões deste mundo são o resultado disso! Eles não acreditam que exista um ser
poderoso que pode influenciar a mente dos seres humanos. Mas esses seres podem fazer isso! E eles
podem transmitir coisas à mente humana, como as transmissões das ondas de rádio. Assim era como o Sr.
Armstrong costumava explicar isso para o pudéssemos entender, que eles transmitem como as ondar
sonoras no ar. Satanás é chamado de “o príncipe das potestades do ar” porque ele pode transmitir coisas à
mente do ser humanos. E a mente dos seres humanos pode ser receptiva, pose se sintonizar no que ele
transmite. Mas os seres humanos não sabem disso. Eles não entendem isso.
Como às vezes, quando alguém se chateia com algo, perde o controle e faz alguma loucura. Isso ocorre
porque esses seres podem alimentar essas emoções nas pessoas, podem incitar as pessoas a fazer essas
coisas, podem torná-las mais... Podem incitar as pessoas a reagir de uma determinada maneira, a
encolerizar-se mais. E sempre é a decisão da pessoa se ela faz isso ou não, mas os seres humanos são
propensos a reagir a essas coisas. Eles se irritam com facilidade, são mais impertinentes. Uma pessoa vai
dirigindo em uma rodovia e de repente puxa uma arma e atira em alguém simplesmente porque... E as
pessoas pensam que isso não é nada mais que o ser humano comportando-se como ser humano. Mas isso
não é verdade, porque esses seres estão por toda parte, alvoroçando as coisas, incitando as pessoas a
fazerem coisas erradas. Satanás, o diabo, é um ser real, um espirito. Ele e os milhões de seres espirituais
que o seguiram foram banidos a esta terra com o propósito de viver, de estar entre os seres humanos. E é
impressionante entender isso, entender toda essa história! Mas esse não é o tema desse sermão. O tema
deste sermão é o que vamos ler a continuação.
Aqui diz que havia uma serpente. Mas esse ser não era uma serpente. Era um ser espiritual. Isso se refere a
como Satanás atua. Ele atua, ele se comporta como uma criatura que se arrasta como uma serpente. Assim
é como ele se comporta com Deus e com os seres humanos. E aqui diz que ele era o mais astuto de todos
os animais selvagens que o SENHOR Deus tinha criado. E ela disse à mulher: Foi isto mesmo que
Deus disse: ‘Não comam de nenhum fruto das árvores do jardim’? Aqui não diz como ele se
manifestou, em que forma ele apareceu à mulher. As pessoas costumam ilustrar essa história como o
desenho de uma serpente enrolado no tronco de uma árvore. Uma serpente que fala. Mas as serpentes na o
falam. E naquela época as serpentes também não falavam. Não foi uma serpente que falou com eles. Mas
seja como fosse, esse ser se comunicou com a mulher. E possivelmente foi influenciando seus
pensamentos, sua mente e a maneira como ela estava lidando com a situação. Deus não nos conta os
detalhes do que aconteceu, mas Ele usa essa história para nos ensinar lições muito importantes.
E ele disse à mulher: “Foi isto mesmo que Deus disse: ‘Não comam de nenhum fruto das árvores do
jardim’?” Isso me faz pensar no que acontece quando as pessoas começam a considerar certas coisas, a
questionar certas coisas. E isso é uma batalha. Todos passamos por essas coisas na vida. E então uma
pessoa pode começar a questionar algo, a questionar algo que alguém diz, a questionar o que Deus diz, a
questionar o que um ministro de Deus diz. Essa pessoa pensa: “Essa é sua opinião, é o que ele pensa. São
as ideias que ele tem das coisas”. E às vezes essa pessoa tem razão, e outras não. Isso é simplesmente algo
normal que acontece com os seres humanos, começamos a questionar algo que Deus disse.
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Foi isto mesmo que Deus disse: ‘Não comam de nenhum fruto das árvores do jardim’? E a mulher
disse à serpente: Podemos comer do fruto das árvores do jardim... E não se sabe como isso aconteceu.
Não se sabe o que aconteceu ali. Você alguma vez já esteve numa situação quando algo lhe vem a mente, e
você começa a pensar em como vai resolver isso? Talvez seja alguma coisa que você tenha ouvido antes,
como por exemplo, que Jesus Cristo sempre existiu. E então você começa a pensar sobre isso, sobre o que
isso significa para você, e você luta com isso na sua mente, tentando entender. E então certos pensamentos
começam a vir a sua mente, você pensa no que ouviu e se pergunta como isso é possível. E tudo depende
também do que lhe atrai nesta vida.
E isso é parte da história aqui. Se trata daquilo pelo que ela se sentia atraída. Deus tinha dito a ela que não
fizesse uma determinada coisa. E o que os seres humanos fazem quando lhes é dito que não façam algo? O
que faz uma criança geralmente quando lhe é dito que não faça uma coisa? “Não toque nisso”. E quando
você sai da sala... Isso lhe atrai! Mamãe ou papai disseram: “Não toque nisso! Fique longe disso. Não
toque o que está sobre a mesa. Não coma isso!” Mas isso é tão... É como os doces! Se você já provou isso
ou não, você se sente atraído por isso! E é aí onde tudo começa. E se alguém lhe diz que não faça algo, se
alguém diz a uma criança que não faça algo, isso é justamente o que essa criança quer fazer. Eles fizeram
algumas experiências com isso, fizeram estudos sobre isso. Você diz a uma criança que não faça algo e
você sai da sala. E quando você volta, onde está essa criança? Exatamente onde você disse que ela não
podia estar porque essa criança não pode deixar de fazer isso, assim é sua natureza. E os adultos não são
muito diferentes. O que acontece é que crescemos e nos tornamos mais sutis em nossa maneira de pensar e
de agir. E não se sabe quando foi que isso aconteceu. Possivelmente bem cedo. Nós não sabemos. Deus
não nos conta sobre isso, porque isso não é importante. O importante é o que aconteceu.
Respondeu a mulher à serpente: Podemos comer do fruto das árvores do jardim, mas Deus disse:
“Não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toquem nele; do contrário vocês
morrerão”. Hum! “Nem toquem nele; do contraio vocês morrerão”. Você diz a uma criança: “Não faça
isso ou aquilo, porque se você fizer isso vai acontecer isso ou aquilo”. Mas as vezes essa criança vai e faz
o que você lhe disse que não fizesse e então tem que sofrer a consequência disso.
Versículo 4 - E a serpente respondeu à mulher... Esse ser respondeu à mulher transmitindo pensamentos
a mente da mulher de alguma forma. Isso é o que ele faz para afastar as pessoas de tudo o que é
verdadeiro. Esse ser faz isso. Ele transmite pensamentos à mente humana. Quando ele sabe que você está
lutando com algo, especialmente na Igreja de Deus, especialmente quando o espírito de Deus está
trabalhando com você, ele transmite coisas a sua mente para criar dúvidas, para gerar certos pensamentos.
E então você tem que decidir o que vai fazer. E é impressionante o que acontece! E a serpente respondeu
à mulher: certamente não morrerão. Pode esse ser transmitir algo assim a sua mente mesmo sem dizer
isso verbalmente? Com toda certeza. Com toda certeza! Já lhe aconteceu alguma vez que certas coisas lhe
vieram à mente? Você acha que isso é simplesmente algo que surgiu na sua mente e que lhe levou a
questionar algo que você leu ou ouviu, e isso fica ai atormentando sua mente? Porque assim é como isso
acontece. E não importa se você o reconhece ou não, isso simplesmente acontece. Deus sabe que, no dia
em que dele comerem, seus olhos se abrirão, e vocês serão como deuses, conhecedores do bem e do
mal”. Assim é como ele faz isso.
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E, vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer... Você já sabe: “Não toquem isso”. E, o
que aconteceu? Isso estava na mente dela! É como uma criança. “Isso parece ser bom para comer”. Era
algo que lhe atraía , fosse isso o que fosse. Não era algo desagradável à vista, não cheirava mal.
Provavelmente cheirava muito bem, fosse isso o que fosse, se pensamos em algo físico, comparado com as
outras coisas que eles sabiam que podiam comer, ou que ela sabia que podia comer. Ela se sentiu atraída
por isso, como uma criança. Isso foi o que aconteceu! ...e que era agradável para os olhos, e uma
árvore desejável... Você entende o que está sendo dito aqui? Isso era algo que estava mexendo com ela,
com seu coração, com sua mente, transformando seus pensamentos em um desejo! Ela estava lutando
contra algo que Deus lhe havia dito que não fizesse mas que ela estava desejando fazer. Isso já havia
começado. Como acontece com uma criança. ...uma árvore desejável para dar entendimento, tomou
do seu fruto, e comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu com ela. Então, foram abertos os
olhos de ambos...
E nesses capítulos Deus não nos da mais detalhes sobre isso, mas mais tarde Deus explica por quê Ele lhes
cortou o acesso a esse jardim a causa do que eles fizeram. Porque eles se colocaram no lugar de Deus,
determinando o que era certo e errado na sua vida. E desde então todos os seres humanos têm feito
exatamente o mesmo. Mas não nos damos conta disso. Se fazemos algo diferente do que Deus diz, nos
colocamos ao mesmo nível que Deus e outorgamos a nós mesmos a capacidade e a autoridade para decidir
o que queremos fazer com nossa vida. E assim são todos os seres humanos, eles fazem o que querem com
sua vida. E a única coisa que pode mudar isso é a convicção de que não devemos fazer isso. E isso pode
ser por qualquer motivo. Pode ser algo totalmente egoísta (como geralmente é), ou, em alguns casos, os
que ouvem é porque Deus disse que não devemos fazer algo e isso começa a fazer efeito na sua mente
dessa pessoa... algo acontece na consciência dessa pessoa. E então essa pessoa tem que decidir o que vai
fazer com isso. Se vai ou não vai fazer algo porque Deus diz que não devemos fazer isso. O raciocínio
humano é algo muito poderoso. Pensamos e raciocinamos sobre as coisas, fazemos o que queremos,
seguimos nosso próprio caminho. Essa é a lição, é o que podemos ver ao longo do tempo. E depende das
pessoas dar ouvidos ou não quando Deus começa a trabalhar com elas.
E os olhos deles foram abertos... então juntaram folhas de figueira para cobrir-se. Isso não deixa de
me abismar. Todas as vezes que eu leio isso eu fico admirado com o que ocorreu, com esse processo. Aqui
foi onde começou a perversão sexual. Quando você peca contra Deus, algo acontece na sua mente. E isso
é uma coisa muito poderosa na mente humana; tanto nos homens como nas mulheres, à medida que
amadurecem. Isso é uma coisa muito poderosa. Algo começa a ocorrer na mente, que a corrompe. O
pecado começa a corromper a mente. Mas a maioria das pessoas não acredita nisso. As pessoas no mundo
não acreditam nisso, mas isso é o que acontece. É como um vírus que entra em um computador e infecta
todos os arquivos. Nossas mentes, nossos pensamentos, se corrompem.
E depois Deus mostrou-lhes como fazer roupas com peles de animais. E eles começaram a se vestir com
essas coisas. “ As folhas de figueira não duram muito. Há algo melhor. A pele dos animais, que dura mais
do que as folhas d figueira. As folhas de figueira murcham. O que vocês estão tentando fazer não vai
resistir muito tempo”. O que eles estavam fazendo era algo temporário, era tudo o que eles podiam fazer
porque se sentiam... Eles sentiam algo. Eles sentiam vergonha. Não é isso incrível? Eles começaram a
sentir vergonha na presença de Deus, embora fosse Deus quem tinha criado todas as partes do corpo deles,
tudo o que eles tinham. E, no entanto, eles começaram a sentir vergonha e pensaram que tinham que
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cobrir-se. E de onde veio isso? Desse mesmo ser. Desse mesmo ser que começou a trabalhar na mente
deles. E a mente humana então se sintoniza mais com esse ser, se torna mais susceptível a sua influência.
E então ele pode transmitir facilmente outras coisas e eles o ouviram. Foi aí que tudo isso começou.
...então juntaram folhas de figueira para cobrir-se. Ouvindo o homem e sua mulher a voz do
SENHOR Deus que passeava pelo jardim quando soprava a brisa do dia, esconderam-se da
presença do SENHOR Deus entre as árvores do jardim. Porque então algo acontece. Uma criança faz
justamente o que você lhe disse que não deve fazer... Até mesmo os animais fazem isso. Até mesmo
animais. Você diz algo a um animal, a um cachorro, você o corrige e diz que ele não pode fazer algo. E
quando você volta, onde ele está? Fazendo o que não deveria ser. E quando você entra na sala o animal
sabe que fez algo de errado! Eu me lembro de um cachorro que tínhamos. Ele nunca podia deitar em
nenhum dos sofás. E uma vez eu o peguei deitado no sofá, mas quando ele me viu entrar na sala ele deu
um pulo e saiu correndo como se tivesse sido atingido por um raio! Porque ele sabia que não deveria estar
ali! E se até mesmo um animal pode saber isso, quanto mais os seres humanos, que podem pensar e
raciocinar. Porque isso é o que acontece.
Continuando. Por causa do que Satanás fez, Deus lhe disse o que aconteceria com ele no futuro. Por favor,
entenda, antes disso ele não sabia o que lhe espera. Ele não sabia disso. E mesmo então, naquele
momento, ele não entendeu bem o que Deus lhe disse. Isso ainda tinha que ser revelado com o tempo, o
significado do que realmente ia acontecer.
Versículo 14 - Então, o Senhor Deus disse à serpente: Porquanto fizeste isso, maldita serás... Isso é o
que acontece. Quando uma pessoa peca ela não se da conta de que isso tem consequências para sua vida,
que isso não vai produzir bons frutos, não vai trazer bênçãos, mas vai produzir algo ruim, vai trazer
maldiçoes na sua vida. Isso é algo automático porque existem leis que governam nossa vida. Essas leis
existem. Há coisas que ocorrem na mente humana, em tudo o que Deus criou, em toda a criação. E quando
uma pessoa faz uma escolha errada, ela não pode ser abençoada. Em vez disso, ela terá problemas de
algum tipo. E a Bíblia chama isso de maldição, porque isso é algo que vem como resultado do pecado.
E Deus disse: Porquanto fizeste isso, maldita serás entre todas as criaturas viventes, físicas e
espirituais, e entre todas as criaturas (e isso é o que essa palavra significa aqui) do campo, ou da terra
ou do campo que se cultiva; ou seja, tudo o que Deus criou. Sobre o teu ventre andarás e pó comerás
todos os dias da tua vida. E a nossa tendência é pensar nisso como algo físico. Como a história da mulher
que Jesus encontrou perto do poço. Conhecemos essa história. Jesus lhe falou sobre a água da vida, lhe
disse que havia uma água que ele podia dar a ela, algo que é eterno. Que é... Ele não disse isso dessa
maneira. Mas quando ela ouviu ele falar sobre essa água da vida, da maneira que ele descreveu isso para
ela, o primeiro que ela pensou foi que isso era algo maravilhoso, porque então ela não teria que ir ao poço
todos os dias para buscar água. E ela queria aquela água! “Assim já não tenho que estar indo e vindo ao
poço”. Ela só podia ver isto como algo físico. E é assim somos os seres humanos. Nossa tendência é ver as
coisas somente como algo físico. E o mesmo acontece com isso aqui. As pessoas ouvem esta história, e
pensam em uma árvore com uma serpente enrolada nela, e não sabem o que ocorreu então. E quando
ouvem o resto da história as pessoas imaginam essa serpente se arrastando pelo chão. Mas esse ser não
tem a forma de uma serpente. No entanto, isso é o que as pessoas pensam, porque vêem isso como algo
físico.
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E aqui Deus está mostrando algo espiritual. “Visto que assim é como você é, que assim é como você age,
assim é como você será amaldiçoado! E por isso você vai comer do pó da terra”. Isso é profético, e tem
um importante significado. E eu então penso: Que coisa impressionante o que Deus lhe disse! “Você vai
comer pó todos os dias da sua vida”. O mesmo material que Deus usou para criar Adão e Eva, o pó da
terra. Eles foram criados dos elementos da terra. E é esse pó que Satanás teria que comer. O que Deus lhe
estava dizendo era: “Você vai ver o que Eu vou fazer com os seres humanos e vai ser difícil para você
suportar isso, porque você está amaldiçoado”. Isto é uma maldição para você. “E você não vai desfrutar
das bênçãos”, do que Deus ia fazer. Como o resto dos anjos, que desfrutam quando eles vêem o que Deus
está fazendo com o ser humano, o propósito que Deus está cumprindo nos seres humanos ao longo do
tempo.
Versículo 15. Isto é impressionante! Isto é incrível! É fascinante! E porei inimizade entre ti e a mulher...
A mulher. A mulher que você enganou, que você afastou da verdade exercendo sua má influencia sobre
ela, em sua mente e seus pensamentos, para que ela se voltasse contra Mim, seu Criador. E porei
inimizade entre ti e a mulher. Não aquela mulher, mas o que nasceria da mulher, a vida que seria gerada
pela mulher com o tempo. Porque isso é algo profético. Até mesmo alguns professores religiosos
protestantes reconhecem que isso é exatamente o que Deus está dizendo aqui. ...e entre tua semente e sua
semente. “Entre tua semente e sua semente”. Isto se refere a uma semente que sairia da mulher, a Jesus
Cristo. Isto se refere ao que Deus faria para salvar a humanidade. Esta, falando dessa semente, de Cristo,
ferirá... e essa palavra significa “esmagar, quebrar”. Mas Satanás não entendeu o que Deus lhe estava
dizendo aqui. ...sua cabeça, e tu lhe ferirás, apenas, o calcanhar.
E Satanás matou a muitos bebês em sua tentativa de matar a Cristo, de destruir e matar o Messias, Jesus
Cristo, logo depois que Jesus nasceu. Ele usou um rei para tentar chegar a Jesus. Conhecemos a história do
que aconteceu naquela época. E Satanás sempre está tentando frustrar o plano de Deus ou interferir
sempre que pode. E esse foi um dos seus intentos frustrados. E uma parte desta profecia, o que Deus disse
que Satanás ia fazer, se cumpriu quando os líderes religiosos da época, influenciados por Satanás,
mataram a Jesus Cristo. E era o propósito de Deus que Jesus Cristo morresse. Mas esse ser não entendia
isso. Ele foi o instrumento que Deus usou para cumprir Seu propósito. A Bíblia diz que foi Satanás quem
influenciou a Judas Iscariotes para que ele traísse a jesus Cristo. Isso foi o que ocorreu. E, mesmo nisto,
Satanás foi um instrumento que Deus usou para que Jesus fosse traído. Vamos falar sobre isso mais
adiante na presente series de sermões.
Deus permitiu que Satanás ferisse somente o calcanhar de Jesus. Mas isso foi algo passageiro, porque
Deus ressuscitou Jesus dentre os mortos. Isso foi somente algo passageiro. Ele só conseguiu ferir o
calcanhar de Jesus. E isso foi algo doloroso. Jesus Cristo sofreu. Mas seu sofrimento não durou muito. E
depois de tudo Deus deu a ele mais poder e lhe engrandeceu ainda mais. E aqui Deus diz o que aconteceria
com Satanás como resultado do que Cristo lhe faria com o tempo. Essa, a semente, ferirá, que no
hebraico significa esmagar e quebrar, tua cabeça. Ou seja, “te matará”. Mas Satanás nunca compreendeu
isso.
E desde o começo dos tempos Deus iniciou um processo, profeticamente falando, algo que aconteceria
com o tempo. Uma semente proveniente de uma mulher ia ferir, esmagar, quebrar a cabeça de Satanás. O
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Messias que é mencionado em muitas passagens da Bíblia, viria. E vamos ler algumas dessas passagens a
medida que continuamos.
Vamos agora a Isaías 7. Deus nos fala sobre Jesus Cristo, sobre esta semente, em muitos lugares em toda a
Bíblia. Mas vamos ler somente algumas passagens aqui.
Isaías 7:14. Esta é uma história bem conhecida. Os seguidores do cristianismo tradicional costumam ler
isto no Novo Testamento. Eles também sabem algo sobre isso. E o que está escrito no versículo 14 é algo
que foi profetizado já faz muito tempo, muito antes de que isso acontecesse. Isso foi profetizado no
começo, nos tempos de Adão e Eva, quase 4.000 anos antes de que isso acontecesse. E aqui Isaías diz:
Portanto, o mesmo Senhor lhes dará um sinal... Esse sinal seria dado a Judá. ...eis que uma virgem
conceberá, e dará à luz um filho... Que história incrível! Que incrível o que Deus fez! ...e o seu nome
será Emanuel. Que significa “Deus conosco”. E isso não é tudo o que ia acontecer, é apenas uma parte da
história. E a Bíblia fala sobre isso em muitos lugares. Podemos encontrar nos Salmos coisas que Deus
inspirou Davi a escrever sobre Cristo. E aqui Deus inspirou Isaías a escrever certas coisas. E, mesmo na
noite do Pessach nós ainda falamos sobre isso, como veremos na presente série de sermões. Profecias
explicitas que Isaías profetizou sobre o sofrimento pelo que Jesus Cristo passaria. E algumas coisas foram
profetizadas séculos antes de que acontecessem.
Agora vamos ao Novo testamente, em Mateus 1. Vamos ler sobre o cumprimento do que Isaías profetizou.
Mateus 1:18 - O nascimento de Jesus... E para que as pessoas saibam, essa palavra.... Eu estou ansioso
de que chegue o momento quando isso vai ser corrigido. Porque as pessoas no mundo conhecem essa
história e o chamam de Jesus, mas seu nome era Joshua. Seu nome era Joshua. Esse era o nome dele. Seu
nome não era Jesus. Mas isso foi mudando com o tempo, através das traduções a outros idiomas. E nós
não o chamamos pelo seu verdadeiro nome porque algumas pessoas ... Caso contrário, nós o chamaríamos
pelo seu verdadeiro nome. Caso contraio eu diria à Igreja que devemos chamá-lo de Joshua Cristo, o
Messias. Mas nós não fazemos isso porque alguns grupos por aí fazem esse tipo de coisas. E eles estão tão
longe da verdade que nós não queremos ser relacionados com eles. Do mesmo modo que não fazemos
certas coisas, como orar em público como outras pessoas no mundo oram. Porque isso desmerece as
coisas que Deus quer que nós entendamos espiritualmente. E quero que isso fique bem claro aqui.
E nós não vamos começar chamar-lhe por seu verdadeiro nome até que ele volte. Porque então ele vai
corrigir isso. Ele vai dizer a todo o mundo que seu nome não é Jesus Cristo, mas Joshua, o Cristo. Porque
esse indivíduo a quem as pessoas no mundo se referem não se chama assim. Seu nome está errado. Isso
está errado. E essas histórias que contam sobre ele, como a quaresma e a quarta feira de cinzas, não estão
na Bíblia. A páscoa também não está na Bíblia. E quando seja o momento as pessoas se darão conta de que
tudo isso é contra o que Deus disse que devemos fazer, é contra a maneira que Deus disse que devemos
viver.
E nós vamos continuar referindo-nos a ele como Jesus Cristo, está bem? Porque, de outra maneira as
pessoas no mundo não saberiam de quem estamos falando. E embora seja apenas um nome, os nomes têm
um importante significado. Como o nome Joshua, que tem um importante significado. E espero que todos
vocês entendam isso, que entendam o que estou dizendo. Seguiremos chamando-lhe por esse nome porque
de outra maneira o mundo que nos rodeia não saberia de quem estamos falando. E com as traduções a
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vários idiomas, com diferente etimologias, muitas coisas mudam. Mas o significado dos nomes não
mudam. E nós sabemos o que significa. Sabemos a quem se refere. Eu estou desejando que chegue o
momento quando não somente a verdade e as doutrinas serão corrigidas neste mundo, mas também os
nomes. Como esse nome por exemplo. Será maravilhoso quando o significado e o propósito das coisas
sejam restabelecidos.
E aqui se refere ao nascimento de Joshua, do Messias, do Ungido de Deus. Porque muitas pessoas não
entendem nem sequer isso. Quando elas ouvem a palavra “Messias” elas pensam nos judeus, ou nos
judeus messiânicos, e não entendem que essa é a mesma palavra que no Antigo Testamento significa “o
Ungido”. E também não entendem que a palavra “Cristo”, que foi traduzida do grego, significa o mesmo.
Ambas palavras significam exatamente o mesmo: “o Ungido”. Isto se refere a àquele que Deus profetizou
que viria, que seria ungido para ser o Rei dos reis sobre esta terra, como o chefe do governo de Deus, no
Reino de Deus. Mas as pessoas não entendem isso. Isso quer dizer que ele foi ungido por Deus TodoPoderoso, que Deus o consagrou para um propósito muito especial. E é por isso que ele tem esse nome, o
Messias ou o Cristo. E as pessoas têm ideias estranhas por causa do que lhes foi ensinado por seus
professores de religião.
E aqui fala sobre o seu nascimento. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes de se
ajuntarem, ela concebeu do espírito santo. Que coisa incrível! José e Maria não haviam estado juntos
ainda para que ela pudesse conceber. E entendemos o que isso significa. Aqui diz que Maria estava
grávida, que uma criatura tinha sido concebida nela por obra do espírito santo, por obra de Deus TodoPoderoso. Que coisa incrível! Uma semente. Porque neste caso o homem não ia ter nada que ver com isso.
Isso era algo entre a mulher e Deus Todo-Poderoso. A mulher ia engendrar um filho, um ser humano, que
ia nascer para um propósito muito específico. Ele seria o único ser humano que ia ser engendrado dessa
maneira. Somente um ser ia nascer desta maneira para ser o Messias, o Cristo. Que coisa incrível o que
aconteceu, o que Deus revela aqui!
E essa história continua, contando o que aconteceu com José. O que você faria se estivesse na situação de
José? Se sua noiva, a que seria sua esposa, a moça com quem você vai se casar estivesse esperando uma
criança? Sabemos como a sociedade da época pensava sobre essas coisas, quando algo assim acontecia
entre duas pessoas que não estavam casadas e as pessoas ficavam sabendo que isso aconteceu antes do
casamento. Especialmente naquele época. José sabia que eles não tinham estado juntos ainda. E aqui diz
que por causa de como as coisas são no mundo José, com quem ela estava desposada, como era um
homem justo e a não queria infamar, resolveu deixá-la secretamente. Isso significa que ele queria
levar a Maria para longe das pessoas, da comunidade, para que ninguém pudesse vê-la naquele estado,
para que ela não tivesse que passar vergonha quando as pessoas começassem a fazer perguntas indiscretas.
Porque a gravidez já se notava, mas eles não tinham estado juntos ainda, não estavam casados ainda.
Versículo 20 - Mas enquanto ele pensava nestas coisas... Falando de José. Porque não sabia o que fazer,
não sabia como se enfrentar a essa situação e estava preocupado por isso. Você se imagina como deve ser
estar em una situação assim? Ponha-se no seu lugar. Você acredita nela. Ela lhe diz que não havia estado
com nenhum homem. Tenho certeza de que eles conversaram sobre isto. A gravidez já se podia notar. Ela
sabia que estava grávida. Ela talvez tinha começado a vomitar, a sentir náuseas, como acontece às vezes
com as futuras mães. Talvez sua barriga já estava visível. Eu não sei toda a história. Eu não sei quando foi
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que José interveio, quando essas coisas começaram a acontecer. Porque não sabemos toda a história. Deus
só nos conta algumas partes dessa história; as partes mais importantes.
Mas enquanto ele pensava nestas coisas... Que incrível! Aqui diz: Mas enquanto ele pensava nessas
coisas, um anjo do SENHOR apareceu a ele num sonho... Era algo bem real, algo intenso, essa espécie
de sonho que você sabe que não é um sonho normal quando você desperta, porque é algo intenso e real,
algo poderoso. ...dizendo: José, filho de Davi, não temas receber a Maria como esposa, porque o que
nela está gerado é do espírito santo. Uau! Que incrível! Nós não podemos imaginar como seria estar no
seu lugar, estar em uma situação assim. Essas coisas não acontecem todos os dias! Que uma mulher, que
ainda é virgem, de repente esteja grávida sem nunca ter tido relações sexuais com um homem. Mas isso
foi o que aconteceu. Uma história impressionante! Que coisa incrível que Deus revelou! E para José tudo
isso foi muito intenso, o que ele viu e ouviu.
Continuando no versículo 21 - E dará à luz um filho... Ela não fez uma ecografia para saber o sexo da
criança. “É um menino!” Deus revelou a José, muito antes do nascimento, que seria um menino, um
filho. ...e você deverá dar-lhe o nome de Joshua... Que em hebraico significa YAHWEH é salvação. Ele
vai trazer a salvação para a humanidade. Os nomes têm um importante significado. De verdade! Como o
nome Igreja de Deus Mundial, e tudo o que Deus fez no mundo através do Sr. Armstrong. Como A Igreja
de Deus-PKG. Isso não é simplesmente um nome, como algumas pessoas pensam. E com o tempo elas
entenderão. Nós estamos nos preparando para o Reino de Deus. E antes não tínhamos idéia do importante
que esse nome se tornaria com o tempo. Mas os nomes têm um significado incrível.
...porque ele salvará... E aqui o anjo explica porquê Deus lhe deu esse nome, YAHWEH é salvação.
Porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. O salario do pecado é a morte. Aqui Deus está
começando a revelar mais sobre isto ao mundo, porque essas coisas não estão no Antigo Testamento. Eles
tinham algum conhecimento sobre isto, mas era muito pouco. E agora Deus estava começando a revelar
mais e mais sobre esse processo, que é também o tema da presente série de sermões. Porque ele salvará o
seu povo dos seus pecados. Toda a humanidade, todos aqueles que podem receber isto, que desejam isto.
Ele os salvará dos seus pecados. Esse é o meio pelo qual os seres humanos podem ser perdoados do
pecado.
Versículo 22 - Tudo isso aconteceu para que se cumprisse... E então ele explica de onde isso vem. Isso
é algo que é mencionado no Antigo Testamento e que estava se cumprindo. As profecias. E muitas vezes
não sabemos que se trata de uma profecia até que Deus nos diz: “Isto é o que está sendo cumprido. Isto é
do que se trata.”
Então, novamente ...para que se cumprisse o que foi dito da parte do SENHOR pelo profeta... O
profeta Isaías. Como acabamos de ler em Isaías 7:14. ... e ele será chamado Emanuel. Ai é de onde isso
vem. Deus disse isto lá de Isaías. Portanto, o Senhor mesmo lhes dará como sinal, porque a virgem
conceberá e dará à luz um filho e lhe chamará Emanuel... E isso foi o que aconteceu. Ele levaria esse
nome. Ele seria chamado por esse nome. ...que significa Deus conosco.
E por quê seu nome seria Emanuel, que significa ‘Deus conosco?” Eu acho essa história fascinante, as
coisas que Deus revela através da Sua palavra. A razão para que ele recebesse esse nome e o que esse
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nome significa. Porque quando as pessoas no mundo ouvem isso elas perguntam: “O que quer dizer Deus
conosco? O que significa essa expressão?” E Deus nos diz isto.
Vamos a João 14. Para mim esse é um dos capítulos mais importantes da Bíblia. Talvez seja porque se
trata de algo que Deus nos permitiu compreender melhor, entender melhor, nesta última fase do tempo do
fim.
João 14:4 - Vocês sabem para onde vou e conhecem o caminho. E estamos familiarizados com essa
passagem da Bíblia, porque é algo que ouvimos todos os anos em um determinado dia. Vou falar sobre
isso mais adiante neste sermão. Disse-lhe Tomé: “Senhor, não sabemos para onde vais... Jesus Cristo
disse a eles: “Vocês sabem para onde vou e conhecem o caminho”. E sua reação normal, carnal, humana é:
“O que você quer dizer? Você não nos disse nada sobre isso, não nos disse aonde você vai.” Tomé não
entendia o que estava acontecendo. E ele então disse a Jesus: “Senhor, não sabemos para onde vais;
como então podemos saber o caminho?” Respondeu Jesus: “Eu sou o caminho, a verdade e a vida.
Ninguém vem ao Pai, a não ser por/através de mim. Impressionante! Eu sinto muita pena das pessoas
no mundo. Eu sinto pena dos seguidores do cristianismo tradicional, porque eles não entendem essas
coisas. Porque ninguém lhes ensina essas coisas. E isso não é algo difícil de entender.
Versículo 7 - Se vocês realmente me conhecessem, conheceriam também o meu Pai. Já agora vocês o
conhecem e o têm visto. E de uma coisa ele passa a falar de outra. Ele fala sobre esse caminho, ele lhes
diz que eles conhecem o caminho e que eles sabiam para onde ele ia. Mas para eles isso era como um
quebra-cabeça. “Você acabou de nos dizer tudo isso e agora você está dizendo que você é o caminho e
também nos fala sobre o seu pai? Nós não conhecemos seu pai. Nós não sabemos quem é seu pai. Você
nunca nos apresentou a seu pai. E agora você nos está dizendo isso”. Tudo aquilo era um mistério para
eles. Mas os discípulos já estavam acostumados. E muitas coisas que Jesus lhes disse eles só foram
entender mais tarde. Ele acostumava falar em parábolas. Mas eles continuavam sem entender o que ele
lhes estava dizendo. Eles só começaram a compreender o que ele estava dizendo depois do Dia de
Pentecostes do ano 31 d. C. E é impressionante entender isso! Porque então Deus começou a dar-lhes a
capacidade para entender as coisas que Jesus lhes tinha dito.
Ele disse: Se vocês realmente me conhecessem, conheceriam também o meu Pai. E tenho certeza de
que isso também era como um quebra-cabeça para eles. Eles haviam estado com ele todo esse tempo. “E
agora você está dizendo que não te conhecemos?” E a verdade é que eles não o conheciam realmente. Eles
não entendiam o que ele estava dizendo. Eles não entendiam as histórias, as coisas que ele... Eles não
entendiam o significado das coisas que nós hoje podemos entender. E então ele lhes disse: Se vocês
realmente me conhecessem, conheceriam também o meu Pai. Já agora vocês o conhecem e o têm
visto. Eles continuavam sem entender do que ele estava falando! Eles não entendiam nada! Nenhuma
palavra. Tudo aquilo era cada vez mais confuso para eles. E isso era desconcertante porque eles queriam
saber. Eles queriam entender. Eles o amavam muito! Eles deixaram tudo para segui-lo, para ouvi-lo. Eles
tinham visto coisas incríveis todo o tempo que estiveram com ele. Especialmente nas últimas semanas,
quando eles estavam indo para Jerusalém para que ele cumprisse o que devia cumprir. Impressionante!
Às vezes lemos histórias como esta e não podemos compreender o que eles estavam passando, como se
sentiam, o que estavam pensando. Disse Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Como que
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dizendo: “O que vamos fazer? Mostra-nos o Pai, e então vamos entender algo. Mas o que você está
dizendo não tem muito sentido para nós”. Tudo aquilo era exasperante para eles.
Versículo 9 - E Jesus disse-lhe: Estou há tanto tempo com vocês, e você ainda não me conhece,
Felipe? Você pode imaginar como seria estar ali no lugar de Felipe, seguindo a Cristo todo esse tempo?
Cristo, a pessoa que você mais admira, que você sabe que Deus está obrando através dele de uma maneira
grandiosa. A pessoa que você sabe que é o único... Porque Deus tinha lhes levado al ponto no que eles
eram capaz de entender certas coisas. Eles podiam entender que ele era o Filho de Deus. Eles já estavam
convencidos disto. Eles acreditavam nisto. “Tu és o Filho de Deus!” Impressionante! E por isso que
quando ele disse a Felipe: Estou há tanto tempo com vocês, e você ainda não me conhece, Felipe?, isso
teve que doer muito! Isso teve que doer muito porque como ser humano ele não podia ver o quadro
completo. E talvez ele pensou: “Ele me diz isto porque não fui capaz de manter minha boca fechada”.
Você já esteve numa situação assim, onde você disse algo que desejaria não ter dito? Isso foi o que Felipe
sentiu. Ele se sentia assim. No entanto, assim é como nós crescemos. Assim é como aprendemos.
Continuando: Estou há tanto tempo com vocês, e você ainda não me conhece, Felipe? Quem me vê, vê
o Pai. Como você pode dizer: ‘Mostra-nos o Pai’? Jesus lhes estava mostrando algo espiritual que eles
ainda não podiam compreender completamente. Eles talvez podiam compreender um pouco, mas não
podiam “ver”, não podiam entender o que ele lhes estava dizendo. Mas isso foi um começo. Ele lhes
estava dizendo: “Isso é o que eu estou mostrando a vocês.”
E as vezes na Igreja de Deus nós não compreendemos o que devemos mostrar ao mundo que nos rodeia.
Não devemos mostrar egoísmo. Não devemos mostrar a nós mesmos. Devemos mostrar-lhes que vivemos
de uma maneira diferente! Isso é o que as pessoas devem ver em nós. Elas têm que ver alguém que as trata
de forma diferente. De verdade! E isso aqui e o mesmo tipo de coisa, se podemos compreender a
responsabilidade e a maravilhosa oportunidade que Deus nos dá de viver de maneira diferente para com as
pessoas ao nosso redor neste mundo. Devemos ser uma luz. Devemos ser um exemplo a seguir. Nós não
somos essa luz, mas temos oportunidade de deixar que esta luz brilhe através de nós. E isto é algo incrível
de entender!
Versículo 10 - Você não crê que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? Uau! “É por isso que você
deve ter visto o Pai”. Você não crê que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? Eles ainda não criam
nisto. Eles ainda não compreendiam isto. Eles só iam começar a ver essas coisas, a entender muito mais,
depois do Dia de Pentecostes.
Você não crê que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu lhes digo, não as digo
de mim mesmo... Isso é algo muito importante, o que ele disse aqui. Ele disse: ‘"As palavras, as coisas
que eu digo a vocês, as coisas que eu ensinei a vocês, as coisas que eu contei a vocês, não são minhas
palavras, isso não vem de mim mesmo. Isso não é a minha opinião ou a maneira que eu vejo as coisas,
isso não vem da minha maneira de ser. Tudo isso vem do Pai!” Tudo o que ele ensinou, tudo o que ele
falava, era sobre Deus, sobre o plano de Deus, sobre o propósito de Deus. Tudo o que ele dizia estava
relacionado com o que Deus estava fazendo na terra. E as coisas que eles testemunharam também tinham
que ver com o que Deus estava fazendo na terra. E ele disse: “O que vocês vêm, o que vocês ouvem, as
obras que eu faço, tudo isso vem do Pai. Nada disso vem de mim mesmo! Não sou eu quem faz essas
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coisas.” E nós também não! Qualquer bem que podemos fazer na vida, não vem de nós mesmos mas de
Deus. É algo que Deus pode fazer através de nós. É como o amor de Deus, ágape. Isso não vem de nós;
não é algo nosso. Nós não somos a fonte desse amor. A fonte é Deus. E se Deus pode dar isso através de
nós a alguém, se outros podem receber isso e ser abençoados através disso, pela maneira que são tratados,
isso é algo impressionante! Porque assim é como deve ser.
As palavras que eu lhes digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai, que está em mim, é quem faz as
obras. Ele está explicando aqui algo espiritual. Ele não está dizendo que está possuído. Não se trata isso.
Há muitos demônios por aí que gostam de fazer isso. Mas Deus Todo-Poderoso não é assim. Ele dá Seu
espírito santo, Ele dá Sua mente, Ele da Seu ser a àqueles que podem receber isto. Ele nos mostra como
devemos viver. Porque só há um verdadeiro caminho de vida; e isto vem de Deus Todo-Poderoso. E se
podemos receber isso e viver de acordo com isso, é porque Deus Todo-Poderoso nos permite isso. Os
seres humanos não podem fazer isto porque somos egoístas por natureza. Assim é como somos. Somos
motivados pelo egoísmo. E as pessoas não gostam de ouvir isso, mas essa é a verdade. Assim é a nossa
natureza humana.
Mas o Pai... Vou ler isso novamente. As palavras que eu lhes digo, não as digo de mim mesmo, mas o
Pai, que está em mim, é quem faz as obras. Creiam em mim quando digo que estou no Pai e que o
Pai está em mim; ou pelo menos creiam por causa das mesmas obras. As coisas que eles
testemunharam, as coisas que viram, as coisas que eles experimentaram. Apenas alguns dias antes eles
tinham visto a Jesus ressuscitar a Lázaro. Algo incrível! E eles viram tantas coisas! E agora ele lhes está
dizendo: “Creiam pelo menos por causa das obras que vocês me viram fazer”. E ele disse bem claro que
era o Pai que fazia as obras e não ele. Não era ele. Ele não se atribuiu nenhum mérito. Tudo vinha de Deus
Todo-Poderoso. Que coisa incrível é saber isto! Que coisa incrível o que ele lhes disse!
Um pouco mais adiante... É incrível poder entender, espiritualmente, porquê Cristo disse isto E um pouco
mais adiante, no versículo 19, continuando com essa história, Cristo nos mostra porquê ele estava
revelando essas coisas. Tudo isso era para mais adiante, para que a Igreja, o povo de Deus, pudesse
entender certas coisas, pudesse entender o propósito de Deus para a Igreja. Não se trata somente do
relacionamento entre Deus Pai e Jesus Cristo, mas também do relacionamento com o Corpo de Cristo.
João 14:19 - Dentro de pouco tempo o mundo não me verá mais; vocês, porém, me verão. Isto era um
pouco confuso para eles também. Isto era como um quebra cabeça também. Ele lhes falou de tantas coisas
naquela noite. Era sua última noite como ser humano nesta terra. E as coisas que ele então lhes disse eram
difíceis de entender. E aqui ele lhes está dizendo: Dentro de pouco tempo o mundo não me verá mais;
vocês, porém, me verão. Vocês me verão. Porque eu vivo, vocês também viverão. Eles não podiam
entender o que ele estava dizendo. Naquele dia compreenderão que estou em meu Pai, vocês em mim,
e eu em vocês. O dia que eles pudessem entender, o dia que eles pudessem “ver”, quando chegasse o
momento em que a mente deles pudesse apreender e compreender o que estava ocorrendo aqui. Então eles
iam compreender algo que vai muito além disso. O que Jesus Cristo estava revelando aqui é que o
propósito de tudo isso não é somente o relacionamento entre Deus Pai e Jesus Cristo, um relacionamento
que é único, porque Deus Pai vive nele através do poder do espírito santo, e Jesus Cristo vive em Deus
Pai, espiritualmente. Mas que “naquele dia” isto também ia acontecer com os discípulos. Para eles, isso foi
no Dia de Pentecostes. Foi então quando isso começou para eles, quando esse poder começou a viver neles
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e eles puderam experimentar o mesmo que Jesus Cristo tinha experimentado. Que coisa incrível de
entender! Recebemos uma parte do Deus Todo-Poderoso em nós, para nos ajudar a compreender, a ver, a
saber as coisas que sabemos e “vemos”; coisas que não podemos “ver” até que Deus nos dá Seu espírito
santo .
E porque ninguém ensina as pessoas no mundo a verdade destas coisas e o que isso realmente significa
dentro do plano e do propósito que Deus tem para a criação do ser humano, elas não entendem que isso é
parte do propósito para o que Deus criou os seres humanos Elas não podem ver isso. E os professores de
religião têm ensinado coisas que não estão na Bíblia. Eles não entendem o verdadeiro significado do que
Deus está fazendo. A quarta-feira de cinza não tem nada que ver com o que Deus diz na Bíblia. É por isso
que nada disso é mencionado na Bíblia. É por isso que nada disso está na Bíblia. A páscoa não tem nada
que ver com o que Deus ensina na Bíblia. As pessoas dizem: “Oh, sim. Isso tem que ver com a
ressurreição de Jesus Cristo”. Não. Não. Isto não está na Bíblia. A Bíblia não ensina isto. A Bíblia ensina
outra coisa, mas as pessoas não sabem do que se trata. Que incrível poder entender isto!
Eu estou desejando que chegue o momento, que será em breve, quando muitas mais pessoas poderão ver e
entender isso. E pensar que esse será um tempo muito importante no que se refere a revelação progressiva
das coisas nesta terra. Isso vai ser tão incrível! Com toda certeza. Este mundo está tão confuso. As
religiões deste mundo não entendem nada disso. Elas creem e ensinam coisas que não estão na Bíblia, que
não têm nada que ver com o que Deus está fazendo, e muito menos com a razão pela qual Jesus Cristo
morreu. Eles pensam que entendem, mas eles não entendem toda a história. Eles pensam que Cristo
morreu para que nossos pecados possam ser perdoados, e isso é verdade, mas eles não entendem o que
isso significa. Que pena! Porque ninguém lhes ensina a verdade. Em lugar disso os professores religiosos
inventam coisas que não se pode encontrar na Bíblia.
Vamos a João 1. É por isso que as pessoas não entendem o que Deus revelou nestes versículos através do
apóstolo João. Temos que limpar da nossa mente as coisas que nos ensinaram e ouvir o que Deus diz, o
que Deus revela. E com o tempo isso será o padrão.
João 1:1. Mesmo para nós, necessitamos tempo para entender estes versículos, para entender o que está
sendo dito aqui. Isto é muito claro para você se as coisas não estão distorcidas na sua mente. No princípio
era o Verbo. “No princípio”. Isto é algo que os seres humanos não podem compreender. Aqui diz: “No
princípio era o Logos”. O que significa isso? Bem, começamos a aprender e entender do que ele está
falando aqui. Ele está falando, como o Sr. Armstrong costumava explicar, sobre “o pensamento revelador
de Deus”. A maneira de pensar de Deus, a mente de Deus, o caminho de vida de Deus. como Deus deseja
que os seres humanos vivam. Deus tem que revelar como devemos viver.
No princípio era o Verbo. E o Verbo estava... E essa palavra não significa com. A palavra grega original
não significa que algo está com você, que você tem algo com você. Como por exemplo, tenho comigo
uma caneta. Não. Isso não é o que significa essa palavra. Ou, por exemplo, minha esposa está comigo. Eu
estou com a minha esposa. Isso não é o que essa palavra significa. No princípio era o Verbo. E o Verbo
era de Deus. Em outras palavras, era a Seu Verbo. Isso era de Deus. Isso revela quem é Deus, é o
pensamento revelador, revela a mente, o ser de Deus. Revela quem é Deus, revela o caminho de Deus, a
verdade de Deus e tudo sobre Deus. Ha muitas palavras para expressar isso. Isto é o que está sendo
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explicado aqui. Eu gosto muito do que é dito no livro de Provérbios sobre a sabedoria. Isso se refere a
sabedoria. E é a mente de Deus, o verbo de Deus, o pensamento revelador, o ser de Deus que dá essas
coisas. E o Verbo era de Deus, e o Verbo era Deus. Isso é Deus. Tudo isso revela quem Deus é, revela a
mente, o ser de Deus Todo-Poderoso. Isso é algo tão profundo. O mundo não entende isso. Você sim? E
como é que você entende o que lhe foi dado?
Desde o princípio ele era de Deus. Isto sempre foi de Deus, porque isso é Deus. Isso é quem Deus é. Isso
revela quem Deus é. Sabe porquê? Porque seu corpo não revela quem você é. Seu corpo, sua forma física,
não revela quem você é como ser humano. É o que está na aqui encima [na sua mente] que revela o que
você é, quem você é. Porque tudo que você faz está relacionado com como você pensa. Cada ação, cada
palavra que sai de você, de onde vêm? Daqui de cima. Espero que seja da sua mente. Brincadeira! Isso
vêm da nossa mente. E a maioria das vezes o que sai da nossa mente não é nada bom. Mas tudo o que
fazemos sai da nossa mente. É por isso que agimos da maneira que agimos. É por isso que algumas
pessoas pegam um pedaço de carvão e fazem uma cruz na sua testa na quarta-feira de cinzas, porque isso é
o que elas acreditam que devem fazer, isto é o que está na mente delas, isso foi o que lhes ensinaram,
embora nada disso esteja na Bíblia. Isto não está na Bíblia.
Eu gostaria de lhes fazer uma pergunta: Se ninguém na Bíblia fazia essas coisas, se nenhum dos apóstolos
fazia essas coisas, quando foi que as pessoas começaram a fazer essas coisas? Isso é algo que eu gostaria
de saber. No plano físico; não no plano espiritual. Por quê as pessoas fazem esse tipo de coisas? Eu vejo
essas pessoas com uma cruz desenhada na testa na quarta-feira de cinzas e penso: Que significa isso para
você? O que você está fazendo? Onde se menciona isto na Bíblia? Em nenhum lugar. A Bíblia não diz que
as pessoas devem por cinzas na cabeça, na testa ou em qualquer outra parte do corpo. E de onde você acha
que isso veio? Seria bom pesquisar um pouco na história. Por quê as pessoas fazem esse tipo de coisas?
Por quê as pessoa escutam essas coisas e fazem tudo isso sem pensar ou questionar. “Minha mãe e meu
pai me disseram que devo fazer isso. Eu comecei a fazer isso quando eu era uma criança”. Por quê?
“Porque o nosso pastor disse que devemos fazer isso”. Por quê? Onde está isso na Bíblia? Onde se pode
encontrar isso? Você sabe?
Eu estou tão agradecido a Deus porque em breve muitas mais pessoas começarão a ver e entender essas
coisas. Já estamos tão perto. É assombroso tudo o que está sendo destapado agora neste mundo. E isto está
começando aqui neste país. Com as coisas que as pessoas estão começando a ver, a compreender, de uma
maneira que elas não podiam antes. E isto em grande parte de deve à tecnologia, ao que o ser humano tem
feito com a tecnologia e porque hoje em dia tudo vai tão rápido. Como se chama isso que se usa agora?
Isso com que um certo indivíduo está metendo os pés pelas mãos? Twitter! Todo mundo sabe do que estou
falando. Tweet! Tweet! Tweet! Eu não tweeteo. O único Tweet que eu conheço é o das histórias em
quadrinhos. Mas as pessoas tweeteiam todo o tempo, usam isso como uma forma rápida de comunicação.
E em todas partes, pessoas de todo o mundo – e isso significa em todo o mundo – sabem, ouvem as coisas
em um instante. E as coisas que estão saindo à luz agora são bastante reveladoras. Isso é como remexer
numa fossa. Toda a imundícia que está por abaixo sobe a superfície, e isso fede. Você começa a remexer e
de repente a imundícia começa a aparecer. “Isso estava aí debaixo ?!” Surpreendente! E agora as pessoas
estão começando a ver tudo isso. E não vai demorar muito para que venha uma transição, e as pessoas
poderão ver, porque então Deus vai derramar Seu espírito sobre toda a terra. E então poderemos dar mais
um passo adiante. Entenderemos por que isso é assim, entenderemos o que significa tudo isso. Porque
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então ficará bem claro que o ser humano não é capaz de governar a si mesmo. Não fomos bem sucedidos
governando a nós mesmos. E agora tudo isso está saindo à superfície. E tudo isso está sendo mais
removido por causa da tecnologia. Não podemos governar a nós mesmos neste mundo. Estamos indo
ladeira abaixo em um caminho muito escorregadio. E mais cedo ou mais tarde...
Espero que podamos celebrar a Festa dos Tabernáculos deste ano. Eu creio que sim. Eu creio que por
causa do livro, por causa de onde estamos agora no esquema das coisas, que Deus vai permitir isto. Mas
eu vou lhes dizer algo: em algum momento as coisas vão ficar bem feias. Em apenas um momento tudo
pode mudar ao seu redor. Ontem eu vi uma entrevista com um indivíduo que fez alguns comentários sobre
a economia. Eles lhe perguntaram dentro de quantos anos a economia poderia se desmoronar. E ele disse:
“Não é uma questão de anos. Poderia ser no próximo mês de maio”. Estamos indo a toda velocidade
contra um paredão enorme, mas o mundo, essa nação, as pessoas não entendem isso. As pessoas planejam
fazer coisas... Mas então elas descobrem que não podem fazer o que querem. É outro tipo de sistema. Você
não pode simplesmente fazer o que é quer. E alguém tem que pagar tudo isso. E quem paga por isso? E
como se paga? Eu fico assombrado com o que está saindo à luz agora, e com quão rápido essas coisas
estão acontecendo no mundo; com as atitudes, os sentimentos, com as coisas que estão acontecendo.
Espero que você esteja alerta para o que está acontecendo.
O mundo está confuso e não entende porquê as pessoas fazem as coisas que fazem. E há coisas das que
vamos falar nesta série de sermões que você pensa: por que ninguém nunca ouviu falar dessas coisas? Por
que os líderes religiosos não falam sobre isso? Nem mesmo os judeus, que formam parte dessa história,
falam sobre essas coisas. Não como deveriam falar. Incrível! E nem mesmo nesta época do ano, com as
coisas para as que eles se estão preparando. Eles vão falar sobre comer um cordeiro. Eles vão falar sobre
um jantar que eles costumam celebrar. Eles nem sequer chamam isso como deve ser chamado. Eles agora
chamam isso por outro nome. Incrível!
Continuando. Coisas sobre Deus. O Verbo estava com Deus, era de Deus. Porque era Deus. Isso é quem
Deus é. Todas as coisas foram feitas por Ele... E aqui isso é um pouco mais explícito. Aqui diz que isso
tudo o que existia no começo. Que não havia nada mais, somente Deus; somente o Verbo, a mente, o ser
de Deus. Você acha que os seres humanos podem entender isto? Me assombra o fato de que preferimos
acreditar que saímos do lodaçal e fomos evoluindo durante milhões de anos. E agora eles estão tentando
desesperadamente encontrar vida em outros planetas, em algum asteróide ou onde quer que seja. Eles
querem encontrar alguma coisa. E eles podem até encontrar algo nos próximos anos. E nós sabemos o que
será isso nós, sabemos de onde vem. Isso não vem de outro lugar, mas daqui da terra. Mas isso é outra
história.
Versículo 3 - Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Tudo o que
existe, foi Ele quem o fez. Não havia nada... Não há nada, nada existe que Deus não tenha criado. Tudo foi
feito por Deus. Tudo! Tudo o que existe foi criado por Deus. Nada pode existir se Deus não trouxe isso à
existência. Impressionante!
Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida. A vida.
E vamos avançar um pouco hoje, porque isto tem um significado profético também. Isto aqui se refere a
uma determinada vida. A vida que Deus ia dar a Seu próprio Filho, a vida que seria dada a todo mundo
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através dele. Uma vida, a vida que está em Deus, Sua intenção, Seu propósito, o que Ele ia fazer, ia ser
desta maneira. Tudo gira ao redor de Jesus Cristo. Tudo gira ao redor do plano de Deus em Jesus Cristo e
através de Jesus Cristo. Desde o principio, muito antes que qualquer coisa fosse criada, Deus se propôs
fazer isso. Que história impressionante!
Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. É somente através de Jesus Cristo que os seres
humanos podem começar a conhecer e “ver” o Pai, podem compreender e “ver” a Deus Todo-Poderoso.
Isso é o que está sendo dito aqui. Jesus Cristo disse: “Ninguém vem ao Pai senão por mim”. Incrível! E
vice-versa. Como em um relacionamento. É através de Jesus Cristo que podemos ver e entender as coisas
que fazemos. E a vida era a luz dos homens. Isto é profético. A vida seria dada aos seres humanos
através do nascimento e da vida de Jesus Cristo. Foi então que tudo começou. Ele era, e continua sendo, a
luz dos homens.
Versículo 5 - E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreendem. Não compreendem o que
Deus está fazendo. Não entendem as coisas sobre Jesus Cristo não entendem que está acontecendo. A
menos que algo aconteça na mente de uma pessoa, como uma luz que se acende e, de repente, essa pessoa
então pode “ver”. Antes disso, se isso não acontece, uma pessoa não pode “ver”. Tudo o que essa pessoa
pode ver são coisas como a quaresma, a quarta-feira de cinzas, a páscoa; coisas que não estão na Bíblia.
Elas estão nas trevas mas não entendem isso. As pessoas nem sequer sabem de onde vieram todas essas
coisas. Elas simplesmente aceitam isso e continuam celebrando essas coisas.
Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Este veio para testemunho, para que
testificasse da luz. Impressionante! Porque aqui Deus começa a revelar algo aos seres humanos. Algo
muito importante, algo que contem um grande significado. Jesus disse a seus discípulos: “Se vocês me
viram então vocês viram ao pai.” Impressionante, incrível o que ele estava dizendo! E aqui está João, que
veio para dar testemunho da luz, para que todos os homens cressem por meio dele. Essa é a única
maneira para que as pessoas possam começar a ver, a conhecer, a compreender Deus. É através de Jesus
Cristo. Através dessa história da que estamos falando nesta série de sermões. Isso é o que torna isso
possível. E essa história se torna cada vez mais emocionante a medida que continuamos.
Ele próprio, João, não era a luz, mas veio como testemunha da luz. Da luz verdadeira que ilumina a
todos que vêm ao mundo. Em outras palavras, todos têm a possibilidade de ser iluminados por essa luz,
mas nem todos vão escolher isso. Isso depende de cada pessoa. Mas aqueles que são iluminados por essa
luz podem ver, podem entender. Assim é como isso acontece. Isso é o que está sendo dito aqui.
Versículo 10 - Ele estava no mundo, e o mundo foi feito por ele... E a palavra “por” aqui não é a
tradução correta. Porque, dito assim, é como se fosse ele quem fez o mundo. Mas isso não é o que está
sendo dito aqui. O que aqui está sendo dito é que Deus cumpre Seu propósito em Jesus Cristo e através de
Jesus Cristo. ...e o mundo foi feito através dele, mas o mundo não o conheceu. Em outras palavras, isso
se refere ao principio de tudo. Já falamos disso muitas vezes. Desde o princípio, muito antes que Deus
criasse qualquer coisa, Ele já tinha o desejo e o propósito de criar a ELOHIM, Sua família, a Família de
Deus. E Deus ia criar essa família de uma determinada maneira. E tudo o que Deus criou foi por causa
dele, tudo gira ao redor do propósito de Deus em sua vida, a vida que Deus ia dar em Jesus Cristo.
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Versículo 11 – Ele veio para o que era seu, e os seus não o receberam. E isso se refere ao que Deus ia
dar aos Seus através de Jesus Cristo. E quem são esses? São aqueles com quem Deus tinha trabalhado,
aqueles que Deus tirou do Egito. E naquela época eram principalmente o povo judeu, da tribo de Judá. E
também todos os que ficaram das tribos dispersas. Ele veio para o que era seu, e os seus não o
receberam. Mas a todos quantos o receberam deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. E isso
não acontece apenas uma vez, mas é algo que vai continuar ao longo do tempo; agora, no Milênio e
especialmente durante o período do Grande Trono Branco.
“A todos quantos o receberam”. Isso significa que nem todos vão recebê-lo quando Deus lhes dê a
capacidade de “ver”. Mas todos os que o receberam, todos os que fizeram certas escolhas em sua vida, ele
deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, de ser parte da família de Deus.
Mas se você diz isso a alguém no mundo... Eles não sabem o que isso significa. Eles dizem que vão para o
céu. Eu já falei sobre isso muitas vezes. Eles dizem que quando uma pessoa morre ela vai para o céu e fica
lá no céu pescando ou fazendo o que seja que “Joe” gostava de fazer quando ainda estava vivo. Isso é o
que eles vão estar fazendo por toda a eternidade. E as pessoas dizem coisas assim. As pessoas não têm
idéia do que acontece depois da morte. Elas esperam que seus seres queridos estejam lá em cima porque
isso é o que acreditam. Isso é o que lhes foi ensinado, que todo mundo vai para o céu. Vamos falar mais
sobre isso a medida que continuamos. Incrível! Tudo isso é mentira. São coisas que não estão na Bíblia.
Que coisa incrível! As pessoas querem ir para o céu para estar com Jesus, mas ele está vindo para cá. Ele
está vindo a esta terra pela segunda vez. Isso é o que a Bíblia ensina. A Bíblia diz isto muito claramente.
Isto está escrito bem claro no livro de Apocalipses. Mas quem acredita nessas coisas? Mesmo que seja
apenas a nível físico. Quem acredita no que o que está escrito ali? Ninguém. Porque não podem.
Mas a todos quantos o receberam deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus: aos que creem no
seu nome. É unicamente através deste processo que podemos ser salvos. É por isso que ele é chamado de
Joshua, de Emanuel, etc. Porque todos esses nomes têm um significado. Se trata de um processo, se trata
do propósito que Deus tem na vida dele, através de sua vida.
Os quais não nasceram, melhor dito, não foram gerados pelo sangue, nem pela vontade da carne,
nem pela vontade de algum homem, mas de Deus. Ser gerado? Ser engendrado do espírito santo de
Deus na mente, como ele ensina? As pessoas não entendem isso. Elas não compreendem que esse é o
propósito de Deus, que é a isso que os apóstolos Paulo e Pedro se referem quando falam sobre ser
engendrados, de como somos gerados. Isso é algo espiritual que acontece na mente de um ser humano. E
esse processo inicia uma mudança na nossa vida e então podemos ser transformados; como está escrito em
Romanos 12.
E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Que coisa mais linda! O Verbo, o pensamento revelador de
Deus se fez carne, como um ser humano. E esse processo, essa obra de Deus Todo-Poderoso na sua vida
começou logo que ele nasceu. Ele era o Filho de Deus, Jesus Cristo. Pero mesmo sendo filho de Deus
Todo-Poderoso, chegou o momento em ele teve que ser batizado, como todos nós. Ele deixou esse
exemplo para todos os que viriam depois. E quando ele saiu da água Deus lhe engendrou com Seu
espirito, com Sua mente. Mas agora no plano espiritual. Assim é como somos engendrados do espírito
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santo. “Hoje Eu te engendrei”. Isso foi o que Deus disse naquele dia. Foi impressionante o que aconteceu!
E isso continuou crescendo dentro dele de uma maneira poderosa. E mais tarde Deus fez coisas muito
mais poderosas através da vida que agora estava nele, no plano espiritual.
E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do Unigênito do Pai.
Física e espiritualmente. Nós não somos assim. Nós nascemos. Desde o tempo de Adão e Eva até os dia de
Noé e sua família, que sobreviveram ao diluvio, e toda a humanidade. Mas aqui diz que sua vida teve um
começo em uma existência física, porque ele foi gerado por Deus Todo-Poderoso. Mas ele também tinha a
vida espiritual. Nenhum outro ser humano é como ele. E não é a intenção de Deus que nenhum outro ser
humano seja como ele. Ele é o Filho de Deus. Física e espiritualmente.
Vamos a 1 Coríntios 5. Porque tudo isso agora nos leva a um versículo muito importante. Um versículo
que a maioria dos seguidores do cristianismo tradicional nunca pensa sobre ele, nunca ouviu falar dele. E
essas são as mesmas pessoas que fazem coisas que não estão na Bíblia. Elas não sabem nada do que
estamos falando aqui, não conhecem a verdadeira história da vida de Cristo. E também não sabem o que o
apóstolo Paulo escreveu sobre isso.
Durante os três anos que eu estive onde estive, apenas uma vez algumas pessoa me perguntaram sobre
essas coisas. E então eu me sentei com essas pessoas e lhes falei desse versículo aqui e lhes perguntei:
“Por que vocês não acreditam nisso? Por que vocês não fazem isso? Por que vocês fazem as coisas que
fazem?” Mas eu sabia que eles não podiam ouvir. E provavelmente eu não deveria ter feito isso, mas eu
não pude deixar passar porque eu já tinha ouvido o suficiente. E claro que isso criou uma barreira entre
mim e todos os outros. Porque essas coisas se espalham muito rápido.
1 Coríntios 5:6. Paulo estava tendo problemas com os Coríntios porque Deus lhes havia chamado a deixar
atrás sua maneira de viver, a sair da corrupção que existia naquela época naquela parte do mundo. Havia
certas coisas acontecendo dentro da Igreja que precisavam ser purificadas. E desde o começo Paulo estava
colocando algumas dessas coisas no seu devido lugar. E não vamos ler toda a história do que ocorreu aqui.
Mas eles não estavam dispostos afrontar a situação e estavam sendo condescendentes com certas coisas
que eles sabiam que estavam erradas, que estavam contra Deus. Eles não estavam defendendo o caminho
de vida diante das pessoas do mundo, seja quem seja. Deus sempre deve ocupar o primeiro lugar em
nossas vidas.
E por isso Paulo então lhes escreve sobre certas coisas que estavam ocorrendo. Paulo lhes diz: Não é boa
sua jactância. Porque isso era o que eles estavam fazendo espiritualmente. Se você não faz o que Deus
diz você está se jactando no seu orgulho. E isso é algo repulsivo. Isto é errado, e você não deve fazer isso.
Você está se jactando, seu espírito. E quem você pensa que é para fazer algo contra Deus? Isso é o que
Paulo está dizendo eles. Ele disse: Não é boa a sua jactância. Não sabem que um pouco de fermento
faz levedar toda a massa? E para os que me estão ouvindo agora, que nunca ouviram falar dessas coisas,
estou falando de pão, de um pouco de fermento na massa do pão. Basta com um pouco de fermento. Mas
muitos dos que estão ouvindo isso não sabem o que significa porque nunca viram fazer pão, não sabem
como se faz pão. Hoje em dia você simplesmente vai a um supermercado ou a uma padaria e compra pão,
mas você não sabe como o pão é feito. Talvez você saiba que pão leva farinha. Mas muitas pessoas não
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sabem nem sequer isso. E com todos os conservantes que eles põem no pão para que se conserve por
semanas e meses.
...um pouco de fermento... Algum produto que faz a massa fermentar. A massa do pão tem que dobrar ou
triplicar de volumem. Você tem que deixar a massa crescer primeiro antes de colocar o pão no forno. Não
é assim que se faz pão? Eu não sou muito bom nisso. E Paulo lhes está dizendo aqui: Não sabem que um
pouco de fermento faz levedar toda a massa? Você mistura um pouco de fermento na massa, uma
pequeníssima quantidade, e de repente toda esta massa começa a subir. A massa começa a inchar. E então
você pode fazer o pão e colocar para assar. Um processo interessante! E por que Paulo está falando disso
com os Coríntios? Porque isso tem um importante, um importante propósito. Mas o mundo está cego para
isso. Eles preferem manchar sua testa com cinzas, algo que eles não sabem, nem querem saber, o que
significa, de onde isso vem ou onde isso começou. Porque isso não começou no Novo Testamento. Isso
não começou com os discípulos. E quando foi que isso começou? Sim, tudo isso começou alguns séculos
mais tarde. Mas onde? Por quê? Como? É surpreendente as coisas que as pessoas estão dispostas a
acreditar.
Mas elas não entendem o que Paulo estava dizendo aqui. Elas provavelmente nunca escutaram falar disso
na sua vida. Alguns talvez tenham lido isso por conta própria, mas eles não ouviram a nenhum pregador
pregar sobre isso. “Um pouco de fermento leveda toda a massa”. E se alguma vez algum pregador ou
algum padre lê isso numa pregação eu garanto a você que eles não continuam lendo o resto da história.
E Paulo lhes disse: Livrem-se do fermento velho, para que sejam massa nova. “Joguem fora o
fermento velho”. E as pessoas não têm idéia do que isso significa, mas nós sim. Isso tem um significado
incrível para nós, porque entendemos do que se trata. Entendemos que isso está relacionado a outros
ensinamentos, a outras coisas que Deus nos revela na Bíblia. Que pena que as pessoas lêem isso mas
ninguém lhes explica o que significa! Eles nunca ouviram a verdade sobre isto. Livrem-se do fermento
velho, para que sejam massa nova. Que significa isso? Que um ser humano deve ser uma nova massa?
As pessoas não entendem que na Bíblia o fermento é um exemplo daquilo que incha – do orgulho, do
pecado. As pessoas pecam porque estão inchadas. Elas pensam que podem fazer o que quiserem, mesmo
que isso seja em contra o que Deus diz, mesmo que seja algo que Deus diz que elas não devem fazer. Deus
diz que não devemos fazer uma determinada coisa e as pessoas vão e fazem isso. E isso é estar inchado.
Paulo está usando este exemplo do fermento. E a medida que continuamos você vai ver que isso tem um
significado muito mais importante na Bíblia.
E que impressionante que você pode ver essas coisas! Espero que todos vocês levem isso muito a sério
durante esta época do ano que estamos. Espero que você possa entender o quanto você sabe. Espero que
você possa entender o quanto lhe foi dado. Espero que você possa entender que, se não formos
cuidadosos, podemos começar a ver tudo isso como algo normal. Nós podemos ver tudo isso, sabemos
tudo isso, compreendemos o que isso significa. Mas milhões e milhões de pessoas que se dizem cristãos
não têm idéia do que isso significa. Isto nunca lhes foi ensinado. Isto nunca lhes foi mostrado. Que coisa
tão horrível!
Livrem-se do fermento velho, para que sejam massa nova e sem fermento, como realmente são. Isto
é o que Deus revela, e do que vamos falar na 2a parte, sobre um período de tempo que Deus diz que os
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seres humanos devem guardar como uma festa religiosa, um Dia Sagrado. Não se trata da páscoa, mas de
um dia diferente, que Deus disse que devemos observar. E aqui, muito tempo depois que Cristo havia
morto... Porque as pessoas gostam de dizer que a lei foi pregada na cruz, e que já não temos que fazer
essas coisas. E aqui Paulo diz a Igreja. Oh sim. Devemos observar isso, devemos fazer isso”. Isto não foi
pregado em um madeiro. Isso ainda está em vigor. E devemos observar isso, devemos obedecer isso. Mas
as pessoas nem sequer sabem de que se trata.
Livrem-se do fermento velho, para que sejam massa nova e sem fermento, como realmente são. Aqui
Paulo está dizendo á Igreja, de uma maneira que eles pudessem entender, que neste período que
chamamos de Festa dos Pães Ázimos, devemos jogar fora todo fermento, devemos tirar todos os produtos
que levam fermento de nossas casas. E naquela época os judeus tiravam tudo o que levava fermento de
suas casas. Eles não podiam ter fermento em casa. Eles não podiam ter pão com fermento em casa. Eles
tinham que comer pão sem fermento durante sete dias. E vamos falar sobre isso na 2a parte desta serie de
sermões. Mas, novamente aqui, eles deviam ser sem fermento. Ele se refere ao fato de que suas casas
estavam sem fermento e que eles também tinham que tirar todo o fermento de suas vidas. Isso é o que
Paulo está dizendo a eles. Que da mesma maneira que eles não tinham fermento nas suas casas eles não
podiam ter fermento na vida deles. Você tem que jogar fora todo o fermento. Você deve viver sem pecado.
Você deve se livrar do pecado na sua vida. Esse deve ser seu enfoque.
Observe o que Paulo diz a continuação: Porque Cristo, nosso Pessach, já foi sacrificado por nós. E
onde se ouve sobre isso no cristianismo tradicional, que Jesus Cristo é a nosso Pessach? Eles não ouvem
isso! Eles ouvem coisas sobre a páscoa. As crianças ouvem sobre coelhos que põem ovos. E eles não
sabem o que isso significa. E ainda diz que Jesus Cristo é a nossa Páscoa. Ele não é a nossa páscoa. Ele
não diz isso. E aqui Paulo diz que Jesus é nosso Pessach. Paulo não diz aqui que jesus e nossa páscoa. Mas
essa palavra foi traduzida como páscoa em todas as versões da Bíblia em Português. E as pessoas não
entendem quão importante é essa época do ano em que estamos, quando se aproxima o Pessach. A páscoa
é uma falsificação disso. A páscoa é algo que tem sido ensinado durante séculos, durante quase 2.000
anos. Mas isso é o uma falsificação. A páscoa é algo falso. Não é real. Não é verdade. Em nenhum lugar
Deus diz que as pessoas devem celebrar isto. O que Deus diz que devemos observar e celebrar é o
Pessach.
Porque Cristo, nosso Pessach, já foi sacrificado por nós. Que significa isso? Quando eu leio isto,
quando penso nisto, quando falo sobre isto na Igreja nesta época do ano, na temporada do Pessach e os
Dias dos Pães Ázimos, eu penso em quão incrível é tudo o que podemos “ver” Porque nós, como seres
humanos, começamos a ver tudo isso como algo normal, e nossa gratidão, na forma como nós
respondemos a Deus, começa a diminuir. Temos tantas riquezas espirituais. Você entende realmente o
quanto Deus nos deu? Você entende quão abençoado você é porque você pode “ver” as coisas que você
vê? Porque, com o tempo, as outras pessoas também vão ouvir todas essas coisas. Pessoas que não sabem,
que nunca ouviram falar do “Pessach” na sua vida, que nunca ouviram falar que e Jesus Cristo é a nosso
Pessach. Por que ninguém lhes ensina isto?
Porque Cristo, nosso Pessach, já foi sacrificado por nós. Por isso, celebremos a festa... E aqui foi onde
terminou a conversa que eu mencionei, a única conversa que eu tive sobre essas coisas durante os três
anos que estive ali. Não tenho que falar sobre isto neste vídeo. As pessoas podem encontrar isso
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facilmente. Mas, que coisa incrível aqui! “Celebremos a festa”. E eu me pergunto: “Por que não...?” Isto
não é uma sugestão. Isso é algo que Paulo está dizendo que devemos fazer, que o povo de Deus, a Igreja
de Deus, deve fazer. Paulo estava escrevendo ao povo de Deus, a Igreja em Corinto, dizendo-lhes que isso
é algo que devemos fazer. Porque Cristo, nosso Pessach, já foi sacrificado por nós. Por isso,
celebremos a festa... E as pessoas não têm idéia sobre o que ele está falando. Em vez disso, eles ensinam
que devemos celebrar a páscoa. E a páscoa não é nenhuma festa. Isso não está na Bíblia. A festa que é
mencionada aqui, a festa à que Paulo se refere muito tempo depois que Cristo foi morto, e diz que
devemos celebrar é a Festa dos Pães Ázimos.
E vamos continuar com isso na 2a parte.
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