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O sermão de hoje é a 7ª parte da série do sermões A Verdadeira História da Vida de Jesus Cristo. 

Gostaria de mencionar que este sermão está sendo gravado em um dia especial, no sétimo dia da festa dos 
Pães Ázimos. Muitas pessoas que verão este vídeo depois não entendem essas coisas sobre Pessach e o 
que vem depois da Pessach, o primeiro dos dias sagrados anuais, os Sabbats anuais que Deus deu a Seu 
povo e nos ordenou observar de geração em geração. Enquanto existam seres humanos nesta terra, 
devemos observar essa datas que designou. E o mundo é totalmente alheio a essas coisas. Nesta série de 
sermões, estamos falando de muitas coisas que as pessoas ignoram, coisas que ninguém lhes ensina, que 
nunca foram ensinadas a elas. E mesmo que as pessoas leiam sobre essas coisas na Bíblia elas não as 
entendem, elas não podem vê-las. Elas estão cegas para essas coisas. Seus olhos estão fechados. E é muito 
emocionante entender que, dentro de pouco tempo os olhos das pessoas começarão a se abrir, que elas 
começarão a receber a compreensão e a capacidade de ver essas coisas. Porque a capacidade de ver as 
coisas sobre as quais falamos aqui deve ser dada por Deus. Somente Deus pode abrir a mente das pessoas, 
pode dar à mente a capacidade de ver, de entender o que está escrito na Bíblia; ver e entender as coisas 
que Ele revelou a apenas algumas pessoas ao longo do tempo. 

Há pessoas que acreditam que o propósito de Deus é que elas saiam pelo mundo a evangelizar ou pregar 
uma determinada mensagem, seja qual seja essa mensagem. Mas essas pessoas não entendem que Deus 
Todo-Poderoso tem que chamar pessoas. Deus tem que atrair as pessoas a Ele. E é isso o que Ele faz, mas 
no Seu tempo. 

Vamos continuar com essa série de sermões onde a deixamos na 6ª parte, vamos mencionar novamente 
algumas coisas. Já lemos sobre quando Jesus Cristo entrou no templo. Ele foi ao templo no Sabbath. E 
isso foi antes do Pessach. Era o Sabbath semanal e ele tinha ido ao templo no final do dia para dar uma 
olhada. Nós lemos que quando ele saiu do templo, o Sabbath já estava terminando e que então eles 
voltaram para Betânia, que estava a apenas três quilômetros e meio de Jerusalém. E era onde viviam 
Maria, Marta e Lázaro. Ali foi onde Lázaro foi ressuscitado dos mortos. Isso estava a apenas 3 
quilómetros e meio de Jerusalém. 

E durante alguns dias eles estiveram indo e vindo de Betânia a Jerusalém. E então, eu acho que foi aquele 
domingo quando ele foi ao templo, ele foi ao templo novamente. E foi desta vez, se não me engano, que 
ele derrubou as mesas dos cambistas que estavam lá. E então ele disse... Vou ler isso novamente. Vou ver 
se encontro isto porque não tinha planejado ler isso e agora não tenho o versículo aqui nas minhas 
anotações. Acho que deixei essas anotações em casa. Sinto muito. Mas, de qualquer forma, vou citar o que 
ele disse: “Não está escrito: Minha casa será chamada de casa de oração?” O propósito do templo é que 
as pessoas vaiam lá para orar a Deus. Mas há muito mais cosas nessa história sobre orar a Deus, sobre o 
fato de que as pessoas possam fazer isso. E naquele tempo Deus também ouvia suas orações, mas de uma 
maneira diferente. Eles tinham um relacionamento com Deus diferente do que nós temos hoje. E mais 
adiante vamos ler sobre isso. Porque então isso era totalmente diferente. Como a noite e o dia. 
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O templo físico estava em Jerusalém, onde as pessoas costumavam ir nas temporadas dos Dias Sagrados 
todos os anos para adorar a Deus e oferecer sacrifícios e oferendas a Deus. E as pessoas também podem ir 
ao templo para orar. E ele disse: “Mas vocês fizeram dela um covil de ladrões”. E isso era uma crítica aos 
fariseus, aos saduceus e aos escribas, porque eles estavam permitindo coisas que não deveriam permitir no 
templo. Eles estavam permitindo que essas coisas ocorressem sabendo que não deveriam permitir isso. 
Eles sabiam que não deveriam fazer isso, mas eles permitiam que isso acontecesse. Eles não estavam 
fazendo as coisas que Deus tinha lhes ordenado da maneira que Deus lhes tinha dito que foram feitas. E se 
você observa o que acontece hoje em dia, tanto no judaísmo como no cristianismo tradicional... Vamos 
falar sobre isso mais tarde. Mas há 2.000 anos Cristo condenou as práticas do judaísmo. Todas as suas 
práticas! E até hoje eles não adoram a Deus, como Deus disse que Ele deve ser adorado. 

E o povo judeu também vai ter que arrepender das cosias que eles fizeram há muito tempo, quando 
rejeitaram o Pessach e mudaram isso para outro dia. Eles comemoram o Pessach no dia seguinte, na 
seguinte noite. Eles passaram a comemorar o jantar do Seder. Eles o chamam de Pessach, eles se referem 
a isso como Pessach talvez, mas eles observam isso na data errada. E eles fazem isso e ensinam isso por 
uma razão. E, em parte, isso tem a ver com essa história aqui, com a verdadeira história da vida de Jesus 
Cristo, com o fato de que ele é o Messias, o Cristo. Porque se eles reconhecessem que ele é o Messias, ou 
que ele era o Messias, eles teriam que mudar todas as suas crenças e sua maneira de adorar a Deus. E 
quem estaria disposto a fazer isso? 

É por isso que Deus está prestes a começar a lidar com este mundo de uma maneira diferente. E as coisas 
vão começar a acontecer. No outro dia eu li um artigo na Internet que na semana passada a busca de 
termos relacionados à Terceira Guerra Mundial aumentou. As pessoas estão confundidas. Elas entendem 
que basta com uma jugada errada para que estoure uma guerra no mundo. E não é guerra normal, mas uma 
guerra na que eles usarão armas nucleares. E muitos países já disseram que é isso que eles vão fazer em 
um determinado momento. Se o Irã tivesse uma arma nuclear... E a verdade é que quando a Coreia do 
Norte terminar os testes que está fazendo agora, eles terão mísseis balísticos de longo alcance. Todo 
mundo sabe disso. Então, em apenas algumas semanas, o Irã pode tê-los também. A Coreia do Norte 
venderá esses mísseis ao Irã. A Coréia do Norte não tem nenhum problema em fazer isso. Se eles 
encontram compradores para esses misseis eles os venderão. E o Irã já deixou bem claro o que quer fazer. 
Eles querem varrer a Israel da face da terra. E, claro, Israel não vai deixar que as coisas cheguem tão 
longe. Se os Estados Unidos não intervêm, eles intervirão. Eles terão que intervir. Eles não têm alternativa 
porque estão entre estão entre a espada e a parede. E qualquer pessoa que sabe o que está acontecendo 
nessa parte do mundo e conhece o povo judeu, que entende o que eles acreditam, sabe o que vai acontecer. 
Eles têm muitas armas nucleares e as usarão se for necessário. É impressionante o mundo em que vivemos 
hoje. E provavelmente a Coréia do Norte também possui mísseis que podem ser colocados em 
submarinos, que podem ser lançados de um submarino. Coisas incríveis estão acontecendo neste mundo. A 
China. A Rússia. A Síria! Focos de conflitos. 

E uma das coisas mais procuradas no Google nas últimas semanas é Terceira Guerra Mundial. E isso é o 
que vai acontecer. Os seres humanos chegarão o ponto em que farão algo que ninguém jamais pensaria 
que o homem pudesse fazer. E este momento está se aproximando. Eles terão que ser humilhados para 
começar a dar ouvidos a Deus pela primeira vez; todas as pessoas, em todo o mundo. E, embora nem 
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todos farão isso, muitos começarão a procurar respostas. E quando eles ouvirem certas respostas e 
começarem a entender o que está acontecendo... É incrível o que poderá acontecer. 

E justo antes de começar o sermão eu estava falando com uma pessoas sobre certas coisas que estão 
acontecendo na Europa agora. O papa, a igreja católica, convidou a 27 nações para uma breve reunião em 
Roma, durante a qual ele exortou a essas nações a mostrar mais solidariedade e estar mais unidas. E fazer 
exatamente o que já faz muito tempo que nós sabemos que eles farão. Algo que Deus revelou ao Sr. 
Armstrong há muito, muito tempo atrás, na década de 50, no final da década de 40, quando Deus começou 
a revelar a Sua Igreja o que aconteceria na Europa. Deus revelou que, no final, 10 nações formariam uma 
poderosa aliança. E eles já discutiram isso e lançaram um programa. Eles agora têm uma união de 27 
nações. E, no final, pode haver apenas 26, 25, 24 ou 20. Mas eles também têm um núcleo formado por 
algumas nações que já estão trabalhando juntas e que são as que governam. Eu acredito que de momento 
ainda são apenas 9. Mas se contamos com outro sócio, que não é exatamente parte dessa união, mas que é 
uma parte importante desse processo, tudo junto, então já temos 10. 

Estamos vivendo tempos muito instáveis no mundo. E todas as outras nações desse círculo de 27, 26, ou 
quantas sejam, podem fazer o que quiserem, mas esse grupo são as nações que vão formar essa aliança e 
que estarão mais ou menos unidos. E, por incrível que pareça, algumas semanas atrás eles reconheceram 
que possuem armas nucleares. A França tem muitas armas que pode usar se for necessário. A OTAN 
também, como falamos há muito tempo. Vivemos num mundo incrivelmente instável. Mas tudo isso é 
necessário para que os seres humanos comecem a ouvir Deus. Quando as pessoas comecem  temer por 
suas vidas, quando precisarem viver dia após dia se perguntando se vão sobreviver, então elas deixarão de 
fazer o que estão fazendo e começarão a levar as coisas muito mais a serio. 

E eu achei isso muito interessante, que as pesquisas no Google sobre a Terceira Guerra Mundial tenham 
aumentado. Incrível! 

E aqui podemos ver este exemplo, o que Jesus Cristo disse. E tudo o que Jesus Cristo ensinou antes do 
Pessach... Porque isso aconteceu alguns dias antes de Pessach. E durante esses dias ele ensinou muitas 
coisas. Estive olhando minhas anotações e tive que deixar de lado muitas coisas. Não poderemos falar 
sobre tudo o que ensinou, porque não teremos tempo para isso. Vou tentar falar sobre os pontos principais, 
as cosias mais importantes, mas há tantas coisas que ele ensinou nesse período de tempo. E isso é 
realmente incrível! E tudo isso se encaixa, de uma maneira muito poderosa e para um propósito 
específico, que é o que ele estava prestes a cumprir, a começar a estabelecer. Porque ele mudaria tudo! Ele 
mudaria todo esse ritual físico, a relação do ser humano com Deus, a algo espiritual. Do templo físico ao 
templo espiritual. E através desse processo que ele estava passando aqui, através da sua morte, ele estava 
mostrando o que estava acontecendo no templo físico. “Vejam o que vocês fizeram. É assim que vocês 
devem servir a Deus? Vocês escribas, fariseus, seguidores do judaísmo, todos vocês são hipócritas e 
mentirosos”. Isso foi o que ele disse. Ele não ficou escolhendo as palavras. Ele os chamou exatamente do 
que eles eram. Hipócritas, raça de víboras! Ele lhes disse isso claramente. Ele lhes falou sem rodeios, com 
autoridade! Mas eles não entenderam isso. Porque ao fazer o que ele fez, ele mostrou exatamente o que 
eles estavam fazendo, o que eles estavam permitindo no templo. E ele acabou com aquilo tudo! 
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E penso no incrível que é poder entender o que Deus está fazendo agora, antes da segunda vinda de Jesus 
Cristo. Ele está limpando o templo espiritual. Incrível! Isso é algo que não deve escapar nossa atenção. O 
que ele fez antes de cumprir o que ele cumpriu quando ele veio pela primeira vez e o que ele está fazendo 
agora, antes da sua segunda vinda. Naquela época ele fez isso no plano físico, mas agora ele está fazendo 
isso no plano espiritual, porque ele é quem está limpando o templo novamente agora. Não sou eu. Eu sou 
apenas um instrumento. O ministério é apenas um instrumento. Jesus Cristo é quem está fazendo isso. E é 
por isso que é melhor você tomar muito a sério esse período de tempo que estamos vivendo. É melhor 
você pôr as coisas na sua vida em ordem com Deus Todo-Poderoso! Deus não está brincando com a 
Igreja. E a todos com quem temos contato, este é um momento diferente, é um período de tempo diferente 
para mim como ministro na Igreja de Deus, como servo na Igreja de Deus, porque não me importa ser 
muito direto sobre certas coisas quando tenho que falar sobre elas. Antes eu podia ser  mais paciente, eu 
podia dar mais tempo às pessoas quando elas faziam as coisas de maneira errada, ou eu simplesmente 
falava sobre isso em um sermão. Mas agora eu sou muito mais direto, e muitas vezes eu digo as coisas ás 
pessoas cara a cara. E então depende de nós, se aceitamos isso ou não, se fazemos as mudanças que 
precisamos fazer em nossa vida. Porque ainda há muitas coisas acontecendo no pátio do Templo. E você 
acha que Deus vai permitir isso? Você acha que Jesus Cristo vai permitir isso? Se ele derrubou a mesa dos 
cambitas e os expulsou do templo. Ele derrubou sua mercadoria, seu dinheiro e lhes disse para sair dali! 
“Olhe o que vocês fizeram do templo, da casa de Deus!” O que você acha que ele fará conosco, a quem 
Deus deu oportunidades que Ele nunca deu antes aos seres humanos? Porque Deus nos deu mais agora 
compreensão, mais discernimento sobre o que Ele está fazendo do que em qualquer outro momento da 
história do ser humano. E isso é algo impressionante de entender! 

Quando eu leio essa história, quando eu leio certas coisas, eu fico admirado! Eu estou fascinado com as 
coisas que Deus nos deu. Deus nos deu tanto! E, às vezes, nós não entendemos isso, não o olhamos isso na 
perspectiva correta para poder entender o quanto Deus nos deu e a responsabilidade que temos. Porque 
tudo isso implica uma grande responsabilidade. Isso não é algo de pouca importância. Tudo isso implica 
uma grande responsabilidade no que se refere ao que fazemos com o que Deus nos deu. 

E todas essas coisas mesquinhas que os seres humanos costumam fazer. E essas coisas costumam 
acontecer até mesmo na Igreja de Deus. Pequenas contendas, um pouco de ciúme, um pouco de inveja. 
Disputas de poder, anseio de poder, coisas que as pessoas fazem as vezes, muitas vezes. Mas isso não vai 
acontecer mais. Deus está resolvendo isso, Deus está libertando a Igreja dessas coisas. E, ou bem nos 
arrependemos e nos desfazemos dessas coisas rapidamente e clamamos a Deus pedindo que Ele nos 
perdoe, que tenha misericórdia de nós, e nos ajude a seguir enfrente, a ser mais vigilante e a estar alerta 
espiritualmente, ou - como eu disse e repito uma e outra vez - não estaremos lá. De todos os milhões e 
milhões de pessoas do povo de Israel , Deus determinou quem deles ia entrar na terra prometida, 
fisicamente. E você acha que Ele não pode fazer o mesmo com algumas centenas de pessoas, 
espiritualmente? Não foi nada para Deus determinar quem entraria na terra prometida. O resto morreu no 
deserto. Ele se ocupou disso. Todos os que tivessem mais que uma certa idade não podiam entrar. E foram 
muitos, milhões. E Deus não permitiu que nenhum deles entrasse na terra prometida. Incrível, o poder de 
Deus Todo-Poderoso. E nós temos que entender essas coisas, devemos ser muito sóbrios sobre essas 
coisas. 
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E tudo isso tem a ver com o que Cristo estava prestes a fazer. Sim. Ele ia cumprir o Pessach. Mas porque? 
Qual era o propósito de tudo isso? O que aconteceu depois? O que aconteceu depois que ele ressuscitou? 
Essas são coisas que as pessoas não sabem. O que aconteceu no Dia de Pentecostes? Por que isso é tão 
importante? O que começou então? É incrível o que Deus nos deu! 

E novamente, falamos sobre essas coisas, sobre o que Jesus Cristo estava fazendo, sobre a limpeza que ele 
fez no templo físico. Porque ele estava prestes a mudar certas coisas. Não haveria mais um templo físico. 
Não haveria mais rituais. Não haveria mais rituais no templo de Deus, nem haveria um templo físico. Um 
novo tipo de culto começaria. E com o tempo, como veremos em João 13 que fala sobre o Pessach, sobre a 
cerimonia do Pessach, que Jesus Cristo observou pela última vez o Pessach de maneira física, comendo 
um cordeiro, assando um cordeiro e comendo-o, conforme Deus ordenou em Êxodo 12, quando os 
israelitas observaram o primeiro Pessach, quando Deus estabeleceu a observância do Pessach. E tudo isso 
apontava a Jesus Cristo. E que impressionante que estejamos falando agora sobre quando Jesus Cristo 
estava prestes a abolir tudo isso. O Pessach já não seria mais observado dessa maneira! Já não temos que 
comer um cordeiro, como os judeus fazem até hoje, pensando que estão observando o Pessach. Jesus 
Cristo aboliu tudo isso. O Messias aboliu isso. O Ungido de Deus aboliu isso. Todas essas coisas sobre as 
quais eles continuam falando, coisas que alguns vêem de maneiras diferentes, sobre as quais há tantas 
diferenças no que se refere ao que eles acreditam. E eu penso: “Que coisa horrível, eles rejeitam 
completamente...” 

E já que estamos falando sobre esse assunto, eles não estão adorando a Deus como Deus disse que Ele 
deve ser adorado. Onde está o seu templo? Como eles podem servir a Deus? Como os seguidores do 
judaísmo podem adorar a Deus? E 2.000 anos depois tudo isso continua sendo uma grande mentira, uma 
hipocrisia. O Messias lhes disse naquela época: “Hipócritas, mentirosos!” E isso continua o mesmo até 
hoje! Hipócritas, mentirosos. Eles ignoram a verdade e a realidade que está diante deles. Onde está o seu 
templo? Onde está o sistema levítico? Como podem adorar a Deus, pretendem adorar a Deus e não 
observar as coisas que Deus disse que eles devem observar? “Não temos um templo físico, porque foi 
destruído.” É exatamente o mesmo, porque eles estão desobedecendo a Deus por não fazer o que devem. E 
o que eles fazem então? Bem, eles não fizeram nada durante séculos. As pessoas não têm ideia de onde se 
metem. E o cristianismo tradicional não fica para trás. Eles são muito piores! 

E estávamos lendo isso aqui. Vou retomar a leitura na parte que Jesus Cristo lhes perguntou: “De quem 
vocês acham que o Messias é filho?”. De quem ele é filho? Eles achavam que eles sabiam a resposta. De 
David. É o que dizem as Escrituras. Que ele vem da linhagem de Davi. Que ele é filho de Davi. E então 
Jesus Cristo lhes disse... Vamos ler isso de novo em Mateus 22:42 - O que vocês pensam sobre o 
Cristo? Do Messias? De quem é o filho? E eles responderam: De Davi. Isso era o que eles criam. E essa 
foi a resposta deles. E Jesus lhes perguntou: Então como é que Davi, inspirado pelo espírito... Pelo 
espírito santo. O espírito santo o inspirou a escrever isso. Davi era um profeta. E as coisas que ele 
escreveu nos Salmos foram inspiradas pelo espírito santo de Deus. Deus trabalhou com ele da mesma 
forma que Deus trabalha conosco hoje na Igreja. Da mesma forma que Deus trabalhou com vários profetas 
e com todos que Ele trabalhou nos primeiros 4.000 anos: dando-lhes o Seu espírito santo. E Davi era um 
profeta e Deus o inspirou a escrever isso. 
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E aqui está o que ele escreveu. E Jesus Cristo lhes perguntou: Então como é que Davi, inspirado pelo 
espírito..., pelo espírito santo, o chama de Senhor? Como pode David chamar de Senhor a alguém que é 
filho dele? De quem ele é filho? E eles responderam: David. E Jesus então citou as Escrituras. Então 
como é que Davi, inspirado pelo espírito, pelo espírito santo, o chama de Senhor?  Porque Davi disse: 
“O SENHOR disse ao meu Senhor... Ele se refere a esses versículos. Que YAHWEH ELOHIM, o 
SENHOR disse ao meu Senhor (de David)... YAHWEH ELOHIM está dizendo isto ao Senhor de Davi. 
Isso é algo profético, que Deus inspirou David a escrever. E Jesus diz: “Como pode isso ter sido escrito 
dessa maneira, se ele é filho de Davi, da linhagem de Davi?” E sim, ele era filho de Davi, mas também era 
mais do que isso. Todos sabiam que ele vinha da linhagem de Davi. E Deus inspirou David a escrever algo 
aqui sobre a relação entre o Messias e YAHWEH, o Deus eterno auto-existente?! 

E ele diz no versículo 44 - O SENHOR (YAHWEH) disse ao meu Senhor (o Senhor de Davi): “Sente-se 
à minha direita... Sente-se à minha direita, até que Eu (YAHWEH) ponha seus inimigos (os inimigos de 
Cristo, do Messias) debaixo de seus pés (dos pés do Messias). É impressionante o que é dito aqui! Se 
Davi chamou o Messias de “meu Senhor", como é possível que o Messias seja seu filho? E eles não 
podiam responder a isso porque eles só viam o que eles achavam que eles entendiam. Como a mulher que 
Jesus Cristo encontrou quando foi buscar água no poço. Cristo falou com ela sobre a água viva, mas a 
única coisa que ela pensou era que ela não precisaria mais ir ao poço todas as manhãs para buscar água. 
Tendo essa água viva, ela não teria que ir ao poço todos os dias. Sua vida seria muito mais fácil. “Se você 
me der dessa água e não terei que vir aqui todos os dias”. Ela não entendia do que estava falando. E o 
mesmo aconteceu aqui. As pessoas pensam que entendem certas coisas. Até que Deus lhes revela, lhes 
ensina coisas que elas nunca entenderam. Como é possível que o Messias seja seu filho? 

E agora vamos avançar um pouco e vamos falar sobre o que aconteceu depois que Cristo ressuscitou, 
sobre o que aconteceu no Dia de Pentecostes depois daquele Pessach. Porque aqui são mencionadas mais 
coisas que foram reveladas através de Davi. Coisas que também revelam a espantosa cegueira dos 
seguidores do cristianismo tradicional, porque essas coisas estão bem claras na Bíblia, mas mesmo assim 
eles não entendem o que é dito aqui. Prossigamos em Atos 2. Porque isso tem a ver com a pergunta que 
Jesus Cristo fez a eles: “De quem é filho o Messias?” E Cristo também lhes explicou que o que David 
escreveu nos Salmos, inspirado pelo espírito santo, fala sobre o Messias e Deus Todo-Poderoso, e não 
sobre o Messias e Davi. Não é sobre David. Ele foi inspirado por Deus a escrever isso, mas o que ele 
escreveu não tem nada a ver com ele. 

Atos 2:22. Vamos continuar onde a deixamos na 6ª parte. Homens de Israel, escutem o que eu vou 
dizer. Jesus de Nazaré foi aprovado por Deus diante de vocês por meio de milagres, maravilhas e 
sinais...  Ele está dizendo aqui que Deus fez essas coisas. Deus provou quem Jesus era. Esta é a mesma 
palavra que é usada quando diz que devemos provar o caminho de vida de Deus. E eu lembro disso antes 
quando as pessoas liam esses versículos, muitos pensavam que tinham que estudar a Bíblia, usando a 
Concordância de Strong, para provar algo. Mas não é disso que ele está falando aqui! Porque ninguém 
pode provar nada se Deus Todo-Poderoso não o revela. Não se trata de provar algo pela compreensão que 
eles tinham, mas pelo que Deus os ensinou através de Seus apóstolos. E isso foi o que aconteceu nos 
tempos do Sr. Armstrong. 
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E a história continua aqui. Deus nos revela como podemos aprender. E aqui ele fala sobre provar algo. 
Como no exemplo de provar a junta de bois. Como isso pode ser provado? Pondo os bois para trabalhar no 
campo. É como um fazendeiro que compra um novo trator, que hoje em dia pode custar uns US $ 100.000. 
E esse fazendeiro fica entusiasmado com este novo trator, com todas as novas tecnologias, o último do 
último. (Ou pode ser uma colheitadeira). E quando ele coloca esse trator em movimento, isso é 
emocionante! Eu experimentei isso, eu fiz isso. Eu ficava muito entusiasmado! Quando eu era jovem 
(muito mais jovem) e trabalhava nas fazendas eu desfrutava muito quando tinha a oportunidade de 
experimentar uma nova colheitadeira. Eu trabalhei em fazendas onde eles sempre compravam novas 
colheitadeiras. E quando o novo equipamento chegava era muito emocionante poder experimentá-los, ver 
o que eles podiam fazer. Isso é emocionante para um fazendeiro ou para os trabalhadores. 

E esse é o exemplo que ele dá aqui. Essa é a mesma palavra usada quando Pedro diz que Jesus era um 
homem aprovado por Deus por meio de milagres, maravilhas e sinais. Porque Jesus não podia fazer as 
coisas que ele fazia por si mesmo. Ninguém pode fazer essas coisas se Deus não as faz através dele. E foi 
Deus quem fez tudo isso. E Pedro diz aqui que foi assim que Deus mostrou quem Jesus era, que ele é o 
Messias. Mas que eles não tinham dado ouvidos. 

Continuando: ... que Deus fez entre vocês por intermédio dele, como vocês mesmos sabem. Este 
homem (Jesus Cristo) lhes foi entregue por propósito determinado e com conhecimento prévio de 
Deus... Vocês o entregaram , mas vocês não teriam sido capazes de lhe fazer isso se Deus não o tivesse 
permitido, de acordo com o Seu propósito e com conhecimento prévio. E qual era esse propósito? Que ele 
fosse o sacrifício do Pessach por toda a humanidade. Mas eles não entendiam isso. Aqui diz: ...e vocês, 
com a ajuda de homens perversos... Pedro está falando com eles. E ele diz: E vocês, com a ajuda de 
homens perversos, o mataram, pregando-o em um madeiro. E eu vou explicar isso de novo. Ele não 
foi pregado numa cruz! Eu sinto muito pelos seguidores do cristianismo tradicional. Bom. Eu não sinto 
muito. Não foi uma cruz, foi uma estaca. Isso é claro e simples. Já falamos sobre como ele morreu. Suas 
mãos foram pregadas juntas com um prego sobre sua cabeça. Você acha que os romanos gastariam 
dinheiro e tempo em algo mais complicado, podendo matar os condenados a morte mais rápido, que 
pregando seus pés e mãos em uma estaca? Você acha que eles iriam gastar mais tempo e dinheiro nisso do 
que era estritamente necessário? Porque pregar os condenados a morte em uma cruz implicaria ter que 
usar mais mão de obra e mais material. Era mais fácil pregar os condenados a morte numa estaca. E isso 
era o que eles faziam. Era assim que eles matavam as pessoas condenadas a morte. Eles juntavam as mãos 
do indivíduo e as pregava com um único prego sobre a cabeça. Algo muito simples. Um processo muito 
simples. E há muitos documentos históricos que comprovam isso. 

Já falei sobre o fato que nos escritos gregos da época e até o IV século, vários séculos mais tarde, mesmo 
nas obras de Homero, eles nunca, nunca, nunca usam a palavra grega “staurus” para se referir a uma cruz 
ou algo parecido a uma cruz. Porque essa palavra não significa isso. E é por isso que eles nunca usam essa 
palavra para se referir a duas estacas ou paus na forma de um “X” ou de uma cruz. Existem outras 
palavras que são usadas para descrever tais objetos ou construções, mas a palavra "staurus" não é uma 
dessas palavras. 

Continuando no versículo 25, que foi onde paramos na 6ª parte. Pois Davi disse a respeito de Jesus... 
Agora Pedro está falando sobre algumas coisas que Cristo fez, coisas que David, que era um profeta, foi 
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inspirado pelo espírito santo a escrever nos Salmos. E é a isso que Pedro está se referindo aqui. Pois Davi 
disse a respeito de Jesus (o Messias) o seguinte: Eu, o Messias... Isso foi o que o Messias disse. David 
escreveu isto, mas isso foi dito pelo Messias. Eu vi YAHWEH... E isso está escrito no Antigo Testamento. 
YAHWEH, o Deus eterno. Eu sempre via o Senhor diante de mim. Isso se refere à relação entre o 
Messias e YAHWEH, o Deus Eterno. Porque Ele (Deus Todo-Poderoso, YAHWEH) está à minha 
direita... à sua mão direita. Porque Ele está na minha mão direita... Incrível! ... não serei abalado. Por 
isso o meu coração está alegre... E Cristo falou uma e outra vez de seu relacionamento com o Pai, com 
Deus Todo-Poderoso. E o relacionamento que eles tinham era evidente. Isto é algo poderoso! 

...e minha língua... E é o Messias que continua falando aqui. ...e a minha língua exulta. Meu corpo 
repousará em esperança, porque Tu (YAHWEH) não abandonarás minha vida... Essa é a palavra 
usada aqui. Não se trata de algo imortal. ...não abandonarás minha vida no inferno. E as pessoas lêem 
isso e dizem: “Esta vendo? O inferno existe!” Não. Isso não é verdade. Isso é o que os protestantes querem 
que você acredite já faz muito tempo, a vários séculos atrás. E a palavra usada aqui significa sepultura. 
Isso é o que significa essa palavra. Hades. Não abandonarás a minha alma (a minha vida) nos Hades, 
no sepulcro. Isso é ao que se refere essa palavra. Significa um buraco no chão. Como eles costumavam 
usar antes no estado da Nova Inglaterra para enterrar as batatas. Eles costumavam enterrar as batatas em 
um hades, em um buraco no chão. E é surpreendente que eles entendessem o que significa essa palavra! 

E certas palavras foram traduzidas erroneamente; às vezes por ignorância e às vezes de propósito. E há um 
ser por trás de tudo isso, mas as pessoas não entendem esse fato. E esse ser quer confundir as pessoas, 
tanto quanto lhe seja possível, afastando-lhes da verdade, fazendo-lhes acreditar em algo que não é 
verdade, que é mentira. 

E aqui diz: (YAHWEH) ...não abandonarás a minha alma... E é Cristo, o Messias que está dizendo 
isso. ... minha alma no Sheol (Hades), nem permitirás que Teu santo (o Messias) ...nem permitirás 
que o Messias, Teu santo, veja a corrupção. E isso se refere ao seu corpo. Isso se refere ao fato de que 
seu corpo não ia ser descomposto, que não ia passar pelo processo de decomposição. Eu não ia “ver a 
corrupção”. É a isso que estas palavras se referem aqui. Tu (YAHWEH) me fizeste conhecer, o Messias 
diz isso, os caminhos da vida. Isso estava em sua mente. Isso estava em seu ser de uma maneira que não 
aconteceu com nenhum outro ser humano. Esse conhecimento. E isso é tão bonito! Tu (YAHWEH) me (o 
Messias) encherás com a alegria de Tua presença. E isso significa com Teu poder, com Tua força. 

Versículo 29 - Irmãos, posso dizer-lhes com franqueza que o patriarca Davi... O rei Davi. Uma pessoa 
por quem o povo sentia muita estima e apreço. E isso é bom. Ele era um profeta de Deus e escreveu 
muitas coisas na Bíblia. Seu reinado foi incrível e ele serviu a Deus de uma maneira poderosa. Ele teve um 
relacionamento íntimo com Deus Todo-Poderoso. E aqui diz: Irmãos, posso dizer-lhes com franqueza 
que o patriarca Davi... Ele lhes está falando aqui de uma pessoa que eles conheciam muito bem. Eles 
criam certas coisas sobre Davi. Jesus Cristo falou sobre isso. Eles criam que Davi... Que o Messias ia vir 
da linhagem de Davi. Eles entendiam isto. ... morreu e foi enterrado... E o que acontece quando uma 
pessoa morre? Essa pessoa está morta e enterrada. Isso é o que acontece com a maioria das pessoas, elas 
são enterradas em um hades. Elas são enterrados em um buraco no chão. Em um cemitério. Debaixo da 
terra. Deus diz que somos pó e que retornaremos ao pó. E isso é o que acontece. E quando uma pessoa 
morre e é enterrada, seu corpo se decompõe. Mas o Messias não passou por esse processo. Mas isso é o 
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que acontece com os que morrem. Essa pessoa é enterrada e seu corpo começa a se decompor. Porque é 
apenas um corpo, é apenas algo físico que está destinado a perecer. 

...e o seu túmulo está entre nós até o dia de hoje. Davi está morto e enterrado e seu corpo está na 
sepultura. É aí onde ele está! Mas quem acredita nisso hoje em dia? “Oh não. Davi certamente está no céu. 
Se há alguém que merece estar no céu, esse deve ser David. E também Moisés e muitos dos antigos estão 
lá no céu com Deus Todo-Poderoso.” Não. Eles não estão no céu. Isso é o que Pedro lhes está dizendo 
aqui. Que David está morto e enterrado e que seu túmulo está entre nós até hoje. 

Mas ele era um profeta, Davi era um profeta, e sabia que Deus, YAHWEH, lhe havia jurado (a Davi) 
que Ele, YAHWEH, Deus Todo-Poderoso, colocaria um dos seus descendentes, um descendente de de 
Davi, de sua linhagem, de acordo com a carne, fisicamente, de seus descendentes que nasceriam ao 
longo do tempo, o Messias (Cristo), no seu trono. Davi sabia o que Deus ia fazer e por isso disse a 
respeito da ressurreição do Messias que sua alma, sua vida, não seria abandonada no hades... E isso é 
o que significa essa palavra. Cristo não permaneceria no túmulo, ele não seria deixado no túmulo. e 
também que seu corpo não entraria em decomposição. E David se refere, profeticamente, à relação 
entre o Messias e Deus Todo-Poderoso. Que Deus o encheria com alegria e que sua carne não veria a 
corrupção. E é exatamente a isso que Pedro está se referindo aqui. 

E eu acho isso muito interessante. Eu vou ler algumas passagens sobre isso. João 7. Porque os seguidores 
do cristianismo tradicional pensam que quando uma pessoa morre, essa pessoa vai para o céu ou para o 
inferno. Que vai para um lugar muito quente onde será atormentada por toda a eternidade ou que vai para 
o céu, nas nuvens ou onde quer que seja, e que estará lá fazendo o que mais gosta de fazer, por toda a 
eternidade. Que estará contemplando a face de Deus por toda a eternidade. E o que eu me pergunto é que 
tipo de deus quer que as pessoas fiquem comtemplando a sua face dessa maneira. Milhões e milhões de 
pessoas, simplesmente contemplando sua face por toda a eternidade? Isso não é o que Deus quer. Isso é 
uma besteira! Ou, como eles costumam dizer: “João gostava muito de pescar. E tenho certeza que ele 
agora está no céu pescando.” Me desculpem, mas as coisas que os seres humanos pensam. Como a teoria 
da evolução. Isso é algo que eu simplesmente não entendo! Eu acho muito difícil entender o ignorantes e 
tolos que nós, os seres humanos, podemos ser ao ignorar coisas que estão diante do nosso nariz. 

E observe o que diz João 7:34 - Vocês vão me procurar e não vão me achar... Isto é o que Cristo lhes 
está dizendo. ... e onde eu irei, vocês não podem ir. Ele lhes está dizendo que ele estava indo para um 
determinado lugar e ele também lhes diz que eles iriam procura-lo, mas que eles não poderiam ir para 
onde ele estaria. E ele lhes falou sobre isso em diferentes ocasiões. E um pouco mais adiante, em João 14 
(e falaremos sobre isso mais tarde nesta série de sermões), ele nos diz claramente que não podemos estar 
onde ele está. Ninguém pode ir ao céu! Ninguém! Nenhum ser humano pode ir ao céu. Então, o que 
aconteceu com todas as pessoas que morreram nos últimos 2.000 anos na Igreja? Onde elas estão? Como 
David, elas estão mortas e enterradas e permanecem em seu túmulo até hoje. É aí onde todos eles estão. 
Nenhum deles foi a lugar nenhum. Eles não têm algo imortal que segue vivo. Isso é simplesmente uma 
grande mentira que a igreja católica inventou e propagou ao longo do tempo. E essa é a mesma grande 
mentira que os protestantes abraçaram desde então, a que eles se apegam. Eles acreditam que o ser 
humano tem algo imortal dentro dele, algo que continua vivendo depois que o ser humano morte. Mas isso 
não é verdade. Isso é uma grande mentira. E é uma pena que ninguém diga a verdade às pessoas. 

!9



Vamos voltar um pouco. João 3. Observem o que Jesus disse a Nicodemos. Se você se lembra da história 
de Nicodemos, ele era um fariseu, ele era um homem importante entre os judeus da época. E Nicodemos 
vou falar com Jesus porque ele queria saber certas coisas. Ele não via a Cristo como o resto de seus 
companheiros. E a Bíblia menciona Nicodemos novamente, quando fala sobre o que aconteceu depois que 
Cristo morreu. Nicodemos foi mudando com o passar do tempo, de uma maneira diferente que alguns dos 
outros. E ele foi falar com Cristo. E Cristo então lhe explicou certas coisas que ele não podia “ver”. Coisas 
que ele não podia entender. 

Vamos a João 3:12. Jesus diz a eles: Eu lhes falei de coisas terrenas e vocês não creram; como crerão 
se lhes falar de coisas celestiais/espirituais? “Como vocês podem crer nessas coisas, se vocês não podem 
crer nas coisas físicas, nas coisas deste mundo... Nas coisas sobre o templo, coisas que eles não podiam 
ver, que não podiam crer. “Como vocês vão crer se eu falar com vocês sobre outras coisas? Vocês não 
podem.” Isso foi o que Cristo lhes disse. “Vocês não podem ver,  vocês não podem entender essas coisas 
ainda”. E então ele lhes fez essa pergunta. E ele diz: Ninguém subiu ao céu... E isso inclui Davi, isso 
inclui todos os profetas, isso inclui Moisés e a todos os antigos, todos antes da época de Nicodemos. E ele 
disse: Ninguém subiu ao céu... Ninguém está lá em cima, ninguém foi até lá, nenhum ser humano foi ao 
céu. ...a não ser o Filho do Homem, que está do céu. E uma parte disso era profético, sobre o que 
aconteceria aqui, sobre o que Jesus Cristo ia cumprir. E somente um ser desceria do céu, porque ele é o 
Filho de Deus, ele veio de Deus. E muito do que ele diz aqui é sobre aquele que veio de Deus, como 
veremos a medida que seguimos lendo esses versículos. Mas fica claro que aquele que veio de Deus 
voltaria a Deus. E isso é o que ele está dizendo aqui. Somente uma pessoa voltaria a Deus Todo-Poderoso, 
nenhum outro ser humano faria isso, somente aquele que veio do céu, de Deus Todo-Poderoso, isto é, o 
Filho do Homem, o Filho de Deus. 

E, então no versículo 14. E muitos gostam de distorcer essas coisas dizendo: “Ele já estava no céu, mas ele 
veio como um ser humano para sacrificar sua vida e então ele voltou para o céu".” Mas isso não é o que 
diz aqui. As pessoas lêem coisas que não estão na Bíblia. E há muitas coisas na Bíblia, muitas coisas, que 
revelam que sua existência teve um começo. E também onde foi que sua existência começou. 

E aqui diz [versículo 14] - Da mesma forma como Moisés levantou a serpente no deserto, assim 
também é necessário que o Filho do homem seja levantado... O que veio do céu. Ele vem do céu 
porque ele vem do Deus Todo-Poderoso. Ele é o Filho de Deus. Da mesma forma como Moisés levantou 
a serpente no deserto... E vamos ler sobre isso porque eu gosto muito dessa história. É uma história que 
mostra como determinadas coisas são transmitidas de geração em geração, durante séculos. Coisas que 
ainda continuam existindo até hoje, coisas que nunca desapareceram. Isso ainda é usado como símbolo. 
Mas as pessoas não sabem de onde isso veio. E essa é uma história incrível. E é importante observar o que 
ele está dizendo aqui. Ele está falando sobre sua morte, sobre o que aconteceria com ele. “Da mesma 
forma como Moisés levantou a serpente”. E essa serpente foi levantada em uma estaca e não em uma cruz. 
E aqui fica claro que o que aconteceria com ele seria o mesmo que aconteceu com a serpente, para que as 
pessoas pudessem vê-lo. ...assim também é necessário que o Filho do homem seja levantado... 

Continuando: Da mesma forma como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é 
necessário que o Filho do homem seja levantado... Da mesma maneira. Ele seria pregado em um 
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madeiro, em uma estaca, para morrer como o sacrifício do Pessach por toda a humanidade. E ele diz: ... 
para que todos os que nele crêem não  pereçam, mas possam ter vida eterna. E odeio o que os 
protestantes fazem com esse tipo de coisa. Eles dizem: “Você só tem que crer. Apenas cria. Você crê em 
Cristo? Você já aceitou a Cristo?” E o que isso significa? Se eles entendessem o que devemos crer. Que 
não se trata de crer nas histórias e clichês sobre ele, mas de crer no que ele disse. Ele foi o verbo de Deus 
feito carne. O verbo de Deus, o Logos de Deus, a mente, o ser, o propósito, a intenção, a verdade de Deus, 
que veio através dele. E ele ensinou a verdade, a palavra de Deus. Ele engrandeceu as coisas que estão 
escritas no Antigo Testamento. Ele engrandeceu os Dias Sagrados. Ele engrandeceu o plano e o propósito 
de Deus. E quando as pessoas entendem essas coisas, quando elas entendem que ele é o Pessach e elas o 
recebem como o sacrifício do Pessach, isso é apenas o começo. Isso não é o fim, mas é o começo. É o 
começo de um processo através do qual os seres humanos podem ter um verdadeiro relacionamento com 
Deus. Porque, no Antigo Testamento, as pessoas não tinham um verdadeiro relacionamento com Deus, 
espiritualmente. Apenas alguns tiveram tal relacionamento com Deus. Aqueles com quem Deus trabalhou. 
Nós já falamos sobre isso. Sabemos o nome de alguns deles. Os profetas, Moisés, Davi, Daniel, Sara, 
Abraão... Deus trabalhou com esses indivíduos. Mas a nação, o povo, nunca tiveram um relacionamento 
espiritual com Deus. E aqui Jesus Cristo está prestes a mudar isso, porque ele ia morrer como o sacrifício 
do Pessach. Mas os protestantes gostam de ensinar algo diferente. Eles gostam de ensinar que o que Cristo 
mudou foi a lei, que ele aboliu a lei, que algo mudou então e que é por isso que você não precisa mais 
obedecer a lei. E o que eles querem dizer com isso é que você não precisa guardar o Sabbath no sétimo 
dia, que você não precisa observar os Dias Sagrados de Deus. Mas isso não significa que você possa 
cometer adultério com a esposa do seu vizinho, de seu companheiro, seu vizinho ou quem quer que seja. 
Isso não significa que você pode matar ou roubar a outros. Oh não. Essas leis são boas. Essas leis ainda 
estão vigentes. 

“Então também devemos guardar o Sabbath no sétimo dia?” “Não, não, não, isso foi pregado na cruz”. A 
hipocrisia, a hipocrisia absoluta e a mentira dos seres humanos. Eu odeio tudo isso. Estou muito 
agradecido porque Deus está prestes a mudar isso neste mundo. E queiram as pessoas ou não, a mudança 
está chegando. E as pessoas lêem essas coisas, mas não as entendem. 

Vamos dar uma rápida olhada em Números 21. Vamos ler rapidamente o que aconteceu então. Essa é uma 
história incrível. Vamos falar sobre isso aqui, porque Cristo deixa muito claro como essa serpente foi 
levantada. E o que isso significou para as pessoas? Qual é a analogia aqui? Por que Cristo mencionou 
apenas isso? Bem, essa história é contada no livro de Números. 

Números 21:5 - E o povo falou contra Deus e contra Moisés. E essa foi uma das muitas vezes que eles 
murmuraram, que eles se queixaram. E aqui eles estão fazendo isso de novo. Eles então disseram: Por que 
vocês nos tiraram do Egito para morrermos no deserto? “Nós viemos aqui. Nós lhe seguimos, Moisés, 
e você nos trouxe aqui para morrer. As coisas não estão indo bem. Não gostamos de como estão as coisas. 
Não gostamos do jeito que você está fazendo as coisas.” E isso me faz pensar sobre o que aconteceu na 
história da Igreja ao longo do tempo. Isso me faz pensar sobre o que aconteceu na época do Sr. Armstrong, 
as pessoas que criticaram as coisas que ele fazia, a maneira que ele fazia as coisas. Eles não entendiam o 
que estavam fazendo. 
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E eles continuaram dizendo: Não há pão! Não há água! E nossa alma... E o que eles queriam dizer com 
“nossa alma”? Nossas vidas, nossos corpos. ...está farta desse pão horrível. Eles estavam dizendo que 
eles estavam cansados do maná. “Estamos vivos e temos comida, mas estamos cansados do maná.” Que 
situação difícil! Deus os estava alimentando, mas eles não estavam contentes com isto. E com certeza eles 
já tinham, se eles tivessem livros de receitas na época, 1001 maneiras de preparar o maná. Eles 
prepararam esse maná de muitas maneiras diferentes, eles faziam muitas coisas com o maná. Mas eles se 
queixaram. 

Então o SENHOR enviou serpentes venenosas... Incrível! “Vocês vão reclamar? Vocês vão murmurar 
contra seu Deus? O Deus que os libertou do Egito, o Deus que abriu o Mar Vermelho, que destruiu o 
exército egípcio, todo o exército do Egito, que destruiu o Faraó? E, depois de tudo, vocês ainda estão 
murmurando contra Deus?” Incrível! Às vezes, quando Deus chama pessoas e elas começam essa jornada, 
muitas vezes elas dizem: “Oh, isso é muito difícil. Eu gostaria de não saber o que eu sei. Isso é muito 
difícil. Pobre de mim! Tenho que dar o dízimo. Tenho que guardar os Dias Sagrados. Tenho que celebrar a 
Festa dos Tabernáculos. Tudo é muito difícil!”  Então o SENHOR enviou serpentes venenosas que 
morderam o povo, e muitos israelitas morreram. E eu não lembro quantos foram exatamente, mas acho 
que foram uns vinte mil. 

Continuando: O povo foi a Moisés e disse: “Pecamos... Não é isso incrível? De repente, algo acontece, 
muitas pessoas morrem e então a atitude das pessoas começa a mudar um pouco. Quando a morte bateu na 
porta deles, quando não havia mais comida como antes, é como se de repente essas pessoas começassem a 
ver as coisas na perspectiva correta, como se agora elas começassem a entender o que era realmente 
importante. E aqui diz que milhares morreram ao mesmo tempo. E o que fazer então? Podemos olhar para 
nós mesmos e dizer: “Eu pequei. Eu não quero morrer. Não quero que minha família morra. Não quero ver 
nenhum dos membros da minha família morrer.”. Mas eles foram motivados pelo egoísmo. Sua atitude 
mudou por puro egoísmo. E como não era sincero, isso não durou muito. “Pecamos quando falamos 
contra o SENHOR e contra você. Ore pedindo ao SENHOR que tire as serpentes do meio de nós”. E 
Moisés orou pelo povo. 

Então o SENHOR disse a Moisés: Faça uma serpente de fogo e coloque-a em um poste. E eles então 
fizeram uma serpente de bronze e a pregaram em um poste de bronze. Deus lhe disse: “Pegue essa 
serpente, enrole-a ao redor de um poste e pregue-a na ponta do poste. Quem for mordido deverá olhar 
para ela e assim viverá. Muito simples. E se você fosse mordido, o que você acha que faria? Se você 
visse milhares pessoas morrendo ao seu redor, o que você faria? Você ia olhar para essa serpente nesse 
poste porque você quer viver. E isso foi o que Deus lhes prometeu. “Se vocês fizerem isso, vocês estarão 
protegidos”. Incrível! 

E Jesus Cristo usou isso como um exemplo. Você quer viver? Você quer ser salvo da morte? Então, olhe 
para quem morreu por você como seu sacrifício do Pessach, que foi pregado em um poste. Isso é o que ele 
está dizendo aqui. “Assim também o Filho do Homem deve ser levantado”... Ele deve ser pregado num 
poste para morrer por toda a humanidade. Em um madeiro, em um poste, não em uma cruz. Moisés fez 
então uma serpente de bronze e a colocou num poste. Quando alguém era mordido por uma 
serpente e olhava para a serpente de bronze, permanecia vivo. Incrível! Eu não consigo imaginar que 
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alguém não tenha feito isso. Mas, você sabe o que acontece? Conhecendo a natureza humana, alguns 
talvez não fizeram isso. E as vezes eu tenho que rir quando vejo quão néscia é a natureza humana. 

Vamos para 2 Reis 18, onde uma história interessante é contada. Isso continua sendo assim. E para todos 
que verão esse vídeo no futuro, eles nunca ouviram essa história. Eles nunca ouviram isso. Eles nunca 
aprenderam o que Cristo disse em João. 2 Reis 18: 1- No terceiro ano do reinado de Oseias, filho de 
Elá, como rei de Israel, Ezequias, filho de Acaz, se tornou rei de Judá. Quando isso aconteceu, 
Ezequias tinha vinte e cinco anos de idade. Ele governou vinte e nove anos em Jerusalém. A sua mãe 
se chamava Abia e era filha de Zacarias. 

Seguindo o exemplo do seu antepassado, o rei Davi, Ezequias fez aquilo que agrada a Deus, o 
SENHOR. Ele destruiu os lugares altos, quebrou as imagens... Os lugares onde eles adoravam a falsos 
deuses. Eles adoraram os deuses pagãos, eles tinham crenças pagãs, idéias pagãs, adoravam deuses como 
Baal, adoravam o sol no primeiro dia da semana. Eles começaram a fazer isso. E aí é de onde vieram todas 
essas coisas. E não é nenhum mistério que isso surgiu muito antes de Cristo, e continuou ao longo do 
tempo. E as pessoas continuam fazendo isso ate hoje, mas elas usam o nome de Deus em sua adoração. 
Eles também usavam o nome de Deus em sua adoração, o Deus de Israel, que os livrou dos egípcios. E 
eles ainda usam o nome de Deus. Incrível! 

E diz: Ele destruiu os lugares altos, quebrou as imagens,  quebrou as colunas sagradas e derrubou os 
postes sagrados. Despedaçou - observem - despedaçou a serpente de bronze que Moisés havia feito, 
pois até aquela época os israelitas lhe queimavam incenso. Incrível! 700 anos depois! Incrível! 700 
anos depois, eles ainda estavam fazendo isso, eles ainda estavam usando essa mesma imagem. E, como os 
humanos geralmente fazem, eles criaram suas próprias imagens porque isso se tornou um símbolo da cura 
para eles. Isso foi o que aconteceu. Quando as pessoas eram mordidas, quando tinham alguma doença, 
eles olhavam para essa serpente como um símbolo da cura. E é por isso que hoje em dia ainda podemos 
ver esse símbolo, uma serpente enrolada em um poste nas ambulâncias, nos hospitais e nas farmácias. E às 
vezes eles acrescentam outras coisas a esse símbolo, mas aí é de onde isso vem. E isso foi sendo passado 
de geração em geração. E essas pessoas não sabem quem são! Eles são o povo de Israel! As tribos 
perdidas, as nações perdidas de Israel que foram espalhadas por toda a terra. Eles foram levados para a 
Europa e, a partir daí, eles emigraram para o Canadá, para os EUA. E com o tempo eles se tornaram os 
Estados Unidos da América. E eles também emigraram para a Austrália, para a Nova Zelândia, para o leste 
europeu. Incrível! E essas pessoas não sabem quem são, não sabem de onde vêm. E hoje em dia as pessoas 
pesquisam em páginas web como www.ancestry.com, tentando descobrir de onde elas vêm. Mas elas não 
podem chegar tão longe porque não sabem de onde todos elas vêm. Interessante 

E essa é uma história incrível, que aconteceu 700 anos depois. E Cristo usou esse exemplo aqui para 
mostrar como ele seria levantado. Ele estava prestes a... Ele sabia sobre o Pessach. Ele sabia por que ele 
estava ali. Ele sabia que ele seria o sacrifício do Pessach e que ele ia morrer. 

Vamos voltar a Atos. Aqui Pedro fala sobre a relação especial entre o Messias e Deus Todo-Poderoso, 
mencionada nos Salmos. Todas aquelas pessoas estavam reunidas ali no Dia de Pentecostes e o apóstolo 
Pedro então lhes falou sobre isso. Ele lhes disse que Davi estava morto e enterrado e que a sua sepultura 
estava no meio deles até hoje. E, novamente, essa é uma história incrível, são coisas que revelam a relação 
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entre YAHWEH (Deus Todo-Poderoso) e Jesus Cristo. E isso não tem nada a ver com Davi. Mas as 
pessoas lêem isso e pensam que é sobre David. 

Continuando no versículo 32. Atos 2:32 – A este Jesus, o Messias, o Cristo. A este Jesus Deus 
ressuscitou, e todos nós somos testemunhas desse fato. Exaltado à direita de Deus, ele recebeu do 
Pai... Isso é muito claro aqui, por causa do que Pedro diz. Ele nos diz quem é o Pai. Que Deus Todo-
Poderoso, que YAHWEH ELOHIM é o Pai. Ele recebeu do Pai a promessa do espírito santo, Ele 
(YAHWEH, Deus Todo-Poderoso) derramou o que vocês vêm e ouvem agora. Pois Davi não subiu aos 
céus, mas ele mesmo declarou: O SENHOR disse ao meu (de Davi) Senhor: “Senta-te à minha 
direita até que Eu ponha os teus inimigos como estrado para os teus pés”. Portanto, que todo o 
Israel fique certo disto: Este Jesus, a quem vocês pregaram em um madeiro, Deus o fez Senhor e 
Messias. Uma história incrível aqui. Pedro então explica que Cristo é o Filho de Deus Todo-Poderoso. 
Que existe apenas um Deus, o Deus Eterno. 

Voltemos à história em Mateus 23. E, novamente, um ensinamento após o outro. Coisas que Cristo 
ensinou antes de passar por todas as coisas que foram registradas aqui, o que aconteceu antes desse dia do 
Pessach. E nos últimos dias de sua vida, Jesus lhes ensinou uma incrível quantidade de coisas, lhes deu 
muitas instruções. 

E aqui podemos ver uma, em Mateus 23:1- Então Jesus falou à multidão e aos seus discípulos. Ele 
disse: Os mestres da Lei e os fariseus têm autoridade para explicar a Lei de Moisés. As decisões que 
eles tomavam, os julgamentos que eles faziam, correspondiam a uma função específica. Isso é o que ele 
está lhes dizendo aqui. E uma das coisas mais importante que eles deviam fazer era preservar o calendário 
que Deus lhes havia dado, para saber quando observar os Dias Sagrados e tudo mais. Conservar o 
calendário sagrado e tudo mais. 

Versículo 3 - Obedeçam-lhes e façam tudo o que eles lhes dizem. Mas não façam o que eles fazem... 
Eles têm a responsabilidade e o dever de cumprir algo. E aqui ele lhes está falando sobre certas coisas que 
Deus deu aos judeus no Antigo Testamento. E como o Novo Testamento está escrito em grega, os gentios 
tinham que preservar e guardar essas coisas de uma determinada maneira. Obedeçam-lhes e façam tudo 
o que eles lhes dizem. Mas não façam o que eles fazem... Isto é, a maneira como eles se comportam em 
suas crenças e práticas religiosas. Vocês não devem fazer o que eles fazem. E ele lhes está dizendo que 
eles devem fazer outra coisa, que eles devem viver outra coisa. Ele lhes deu outras instruções sobre como 
viver. Não como esses mestres da lei viviam. Não como os seguidores do judaísmo viviam. Porque eles 
dizem... Em outras palavras, eles dizem às pessoas o que elas devem fazer. ... mas não praticam o que 
pregam. Amarram... E a palavra grega usada aqui significa atar com uma corda, amarrar como se amarra 
a um prisioneiro. ...fardos pesados e os colocam sobre os ombros dos homens, mas eles mesmos não 
estão dispostos a levantar um só dedo para movê-los. 

Versículo 5 - Tudo o que eles fazem é para serem vistos pelos outros. O que ele lhes está dizendo aqui é 
que a religião não se trata disso. Não é disso que se trata a adoração a Deus. Que não se trata de fazer as 
coisas para ser visto pelos outros. Eles fazem seus filactérios bem largos e as franjas de suas vestes 
bem longas... E eles fazem essas coisas até hoje. Há pessoas que usam determinadas roupas que elas 
acreditam que era o que eles usavam no Antigo Testamento. Elas acreditam que são mais religiosos porque 
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fazem isso. Eles rezam em certas atitudes, mas não tem idéia do que estão fazendo. Eles não entendem o 
que estão fazendo. E a verdade é que os protestantes não são muito diferentes, porque eles também fazem 
esse tipo de coisas. E muitas vezes as pessoas fazem essas coisas para serem vistas pelos outros. É por isso 
que elas fazem essas coisas. Eles gostam de pensar que têm poder. Eles gostam de sentir que têm 
autoridade. Eles gostam de mostrar isso aos outros. Eles gostam de ser vistos inclinando a cabeça para 
rezar nos restaurantes. Todos inclinam a cabeça e rezam para mostrar que eles seguem suas crenças 
religiosas. “Olhem para nós! Estamos rezando antes de comer”. “ Oh, vejam como essas pessoas são 
religiosas!” Não, elas não são. Eles não são religiosas. E as pessoas fazem essas coisas para serem vistas 
pelos outros. O importante para elas é que outros as vejam. Foi por isso que Jesus Cristo disse: “Quando 
você orar, entre no seu quarto e feche a porta”.  A oração é algo entre você e Deus. Não devemos orar em 
público para ser vistos pelos outros. A oração é algo pessoal entre você e seu Deus e não é algo que deve 
ser visto pelos outros. Não devemos deixar isso se interpor em nosso caminho. E é por isso que nós 
fizemos algumas mudanças na Igreja, para ter um pouco mais de equilíbrio nessas coisas. Devemos ter 
cuidado com esse tipo de coisas, devemos estar atentos a esse tipo de coisas, porque não queremos ser 
como os protestantes. Não queremos refletir essas coisas, porque isso é simplesmente hipocrisia. E aqui 
Cristo fala sobre as coisas que os judeus faziam. 
Eles preferem os melhores lugares nos banquetes e os lugares de honra nas sinagogas. Eles querem se 
sentar nos melhores lugares. Gostam de ser cumprimentados com respeito nas praças e de ser 
chamados de “Rabi”. É assim que eles querem que os outros os vejam. E é por isso que eles usam essas 
roupas, para se destacar. Eles não querem se vestir como os outros, porque eles querem que os outros 
vejam o religiosos que são pelas roupas que vestem. E há alguns que ainda andam com as mãos cruzadas. 
Eles querem que os outros os vejam como pessoas religiosas. “Oh, você é um homem religioso.” Não, eles 
não são. Eles não ensinam a verdade. Eles ensinam coisas que eles sabem que são mentira. E isso é algo 
muito comum. Eles sabem que certas coisas que eles ensinam não estão na Bíblia. Eles sabem disso. Não 
todos. Há alguns que são simplesmente ignorantes e que estão cegos. Mas outros, os que estudaram, eles 
sabem disso. Eles sabem disso. É por isso que eles não têm nenhum problema em passar de uma igreja 
para outra. Eles costumam dizer: “Não tenho nenhum problema em ensinar certas doutrinas. Eu não tenho 
nenhum em ensinar a eles as doutrinas que eles acreditam.” 

E Jesus disse: Vocês, porém, não permitam que as pessoas os chamem de “rabi”.  E o que fazem os 
judeus até hoje? Eles não reconhecem que Jesus é o Cristo, o Messias. E esse é o problema. E eles não dão 
ouvidos a isso: “Não chame a ninguém rabino”. Mas os judeus ainda chamam seus mestres de rabino. 
Apesar de que Jesus, o Messias, nos está dizendo aqui: “Não façam isso!” Mas quem entre os judeus da 
ouvidos a isso? Ninguém 

Vocês, porém, não permitam que as pessoas os chamem de “rabi”, pois o “Mestre” de vocês é um 
só...  Seu professor, seu guia religioso. ... o Cristo, o Messias, e vocês todos são simplesmente irmãos 
uns dos outros. Também não chamem a ninguém de “Pai” aqui na terra, pois vocês têm somente um 
“Pai... Nós temos somente um Pai! Mas há pessoas que levam o título religioso de “pai”. Especialmente 
na igreja católica. E o mais importante de seus líderes eles o chamam de papa, o papa, o “pai” de todos. 
Não. Ele não é. Que coisa mais triste. E por que, então, os que afirmam seguir Jesus Cristo, que afiram 
crer nele, em que eles acreditam? Porque é óbvio que você não acredita no que Jesus disse. Se você 
acredita em coisas como o natal, a páscoa, esconder ovos... Como hoje na Casa Branca. Eles fizeram isso 
hoje. Não foi isso o que eles disseram nas notícias esta manhã? As crianças estavam no jardim da Casa 
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Branca procurando ovos. Eles organizaram um grande evento para as crianças. “Não é lindo que as 
crianças possam procurar ovos?” E eles fazem concursos para ver quem encontrava mais ovos. “Isso é 
muito bom para as crianças”. Não, não é. Não é! Eles estão ensinando as crianças coisas que estão erradas. 
Eles lhes estão ensinando mentiras e fábulas. Eu ouvi alguém dizer o outro dia que quando chegou a uma 
certa idade, ele deixou de acreditar em papai noel. E eu me lembro que eu deixei de acreditar nisso quando 
tinha uns cinco anos de idade. Principalmente no coelho da páscoa. Eu sabia que tudo isso era um monte 
de besteira! E não é preciso ser  nenhum gênio para descobrir isso. Crianças de cinco ou seis anos sabem 
muito bem que os coelhos não colocam ovos. Eu cresci em uma fazenda! Ninguém podia me enganar com 
isso. Eu podia ter apenas cinco anos, mas eu não era tão bobo. Eu tinha apenas cinco anos nessa época. E 
eu lembro do lugar onde moramos quando eu descobri que isso era uma mentira. E eu tinha cinco anos 
quando nos mudamos para lá. E então eu pensei: “Então o papai noel também é uma bobagem”. Eu não 
disse “bobagem” porque então eu não sabia disso. Mas não importa. E o que as pessoas aprendem? Eles 
mentiram para você. E se você menta para as crianças, o que você espera que elas vão crer? Este mundo é 
um mundo triste e doente. “Oh, mas tudo isso é apenas uma bonita estória. A fada dos dentes é apenas uma 
estorinha divertida. Quando uma crianças perde um dente ela põem esse dente debaixo do travesseiro e os 
pais lhe dão uma recompensa, um dólar ou o que eles queiram. Não há nada de errado com isso”. lhes 
ensinam mentiras para crianças. E não é de surpreender que quando as pessoas cresçam elas não creiam 
em mais nada. 

Vocês, porém, não permitam que as pessoas os chamem de “rabi”, pois o “Mestre” de vocês é um só, 
e vocês todos são simplesmente irmãos uns dos outros. Também não chamem a ninguém de “Pai” 
aqui na terra, pois vocês têm somente um “Pai”... Estas são as palavras de Jesus Cristo. Jesus Cristo 
disse isso. No entanto, as pessoas dizem: “Oh, eu aceitei a Cristo. Eu creio em Cristo”.  Bobagem. Você 
não crê em Cristo. Os católicos chamam alguém de “pai”. E os de outras religiões, que usam outros títulos 
religiosos como “reverendo”, não são melhores que os católicos. Existe apenas um ser que podemos 
chamar de “Reverendo”. Isso foi o que Cristo lhes disse aqui. Existe apenas um “Reverendo”, Deus Todo-
Poderoso. Nenhum ser humano, nenhum outro ser  pode ser chamado Reverendo. Vocês também não 
devem ser chamados de “mestres” porque vocês têm um Mestre, o Messias/o Cristo. 

E essas são coisas simples, das que estamos falando uma e outra vez. Coisas que as pessoas... O que 
acontece quando uma pessoa morre. Essa pessoa é então enterrada em uma sepultura. Em um hades. Mas 
as pessoas pensam que isso significa inferno, porque em suas Bíblias põem “inferno”. E eles dizem que 
depois da morte eles vão para o inferno ou para o céu. Mas Jesus Cristo disse que "ninguém subiu ao céu, 
somente aquele que desceu do céu”. Ninguém subiu lá. E Pedro disse aos judeus que Davi ainda está no 
túmulo e que seu túmulo está entre nós até hoje. Sua sepultura ainda existe. Davi ainda está lá. Davi não 
foi ao céu, nem a nenhum outro lugar, mas ele ainda está lá, naquele túmulo. E o que Davi escreveu não se 
refere a ele mesmo, mas ao Messias. 

E aqui vemos uma história depois da outra. Jesus Cristo está prestes a morrer como o sacrifício do 
Pessach. Jesus está prestes a mudar as coisas da antiga aliança para estabelecer uma nova aliança. Ele está 
prestes a mudar a adoração de um templo físico a um templo espiritual. Isso é o que ele está prestes a fazer 
aqui. E muito do que ele está ensinando tem a ver exatamente com isso. E ele dá esse exemplo. Eu gosto 
muito do exemplo que ele deu quando limpou o templo, porque isso é o mesmo que ele está fazendo 
agora, antes de sua segunda vinda, antes que ele venha para cumprir algo que vai muito além do Pessach. 
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Ele agora virá como o Messias, como o Rei dos reis. Ele agora virá a cumprir esse papel. A primeira vez 
ele não veio como o Messias. Mas agora ele vai cumprir esse papel. E o templo está sendo limpo, o templo 
espiritual. 

E novamente aqui, histórias incríveis sobre essa limpeza e as coisas que Deus está fazendo. E agora eu 
acho que seria bom ler sobre isso no livro de Hebreus. Porque aqui Paulo está falando á aqueles que 
deviam conhecer essas coisas. Ele está falando á aqueles que rejeitaram isso desde o início, á aqueles que 
tiveram as maiores oportunidades em um plano físico. Porque para eles tudo isso era físico. E apesar de 
Paulo era o apóstolo dos gentios, ele escreveu aos hebreus, aos judeus, coisas muito profundas e 
poderosas. Paulo era um erudito. Ele estudou com os grandes professores judeus; se você conhece a 
história de Paulo. E, por essa razão, ele escreveu a eles, explicando-lhes o que estava acontecendo, o que 
Deus estava fazendo, as mudanças que estavam acontecendo. E Paulo lhes escreveu sobre o Pessach, 
sobre o que o Messias tinha cumprido, sobre o que estava sendo cumprido. Mas eles rejeitaram tudo isso. 
E eles continuam rejeitando tudo isso, mesmo depois de quase 2.000 anos. 

Vamos começar a ler sobre isso no livro de Hebreus. Eu não acho que vamos chegar muito longe hoje. E 
isso significa que teremos a 8ª parte dessa serie de sermões. E possivelmente algumas partes mais. Essa é 
uma história muito longa e o tempo que temos é muito curto para falar sobre tudo isso. Há tanta 
informação, tantas verdades e tantas coisas que devem ser corrigidas no mundo, tantas coisas que ainda 
não foram corrigidas. Porque agora Deus vai cumprir essas coisas, Ele fará coisas que só foram feitas com 
um pequeno grupo de pessoas ao longo do tempo. Especialmente nos últimos 2.000 anos na Igreja. 

E vamos começar em Hebreus 7. Há muitas coisas aqui no livro de Hebreus. Hebreus 7: 14 - É sabido 
que, por nascimento, Jesus, o nosso Senhor, pertencia à tribo de Judá, e Moisés não disse nada dessa 
tribo quando falou a respeito de sacerdotes. Ele está explicando coisas sobre a herança hebraica que 
essas pessoas deveriam saber. E, claro, eles eram principalmente judeus, mas também havia levitas no 
meio deles. E Paulo está explicando as coisas que estão escritas no Antigo Testamento sobre uma pessoa 
que sairia de Judá. Paulo se refere ao Messias, a Jesus Cristo e diz: “Esse indivíduo não é um levita. Ele 
não faz parte do sistema levítico. Ele não faz parte do sacerdócio”. E ele diz a eles: “Mas vejam o que ele 
tem a ver com o templo. Vejam o que tem a ver com o que Deus revela. Vejam o que ele cumpriu agora. 
Esse indivíduo, Jesus Cristo, vem da tribo de Judá e não da tribo de Levi.” Isso é o que ele lhes está 
dizendo. 

E isto fica ainda mais claro quando se leva em conta que esse novo sacerdote, o qual se parece com 
Melquisedeque... Eles sabiam sobre Melquisedeque. Eles não entendiam isso muito bem, mas eles sabiam 
sobre o encontro entre Melquisedeque e Abraão, eles sabiam o que está escrito sobre isso no Antigo 
Testamento, nas Escrituras, devo dizer. Nas Escrituras que eles tinham naquela época. ...não foi feito 
sacerdote por leis ou mandamentos humanos. Ele foi feito sacerdote pelo poder de vida que não tem 
fim. Em outras palavras: “Vejam este individuo, ele foi criado de maneira diferente, ele vem da tribo de 
Judá e não da tribo de Levi, não de acordo com o requisito legal em relação à linhagem humana”. Ou seja, 
não de acordo com a lei do sistema levítico. Ele não era um levita. Ele não era parte desse sacerdócio. Ele 
era diferente. Ele foi criado, e aqui isso é demonstrado, “pelo poder de vida que não tem fim”. Ele foi feito 
espírito. Ele está agora à direita de Deus Todo-Poderoso. 
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Continuando: Porque dele se testifica, Deus testifica dele: Você é sacerdote para sempre, de acordo 
com a ordem do sacerdócio de Melquisedeque. Ele não vem da tribo de Levi, mas agora ele é sacerdote 
“para sempre”. Incrível! E isso é algo que foi mudado de uma maneira poderosa. O sistema levítico foi 
abolido. Isso acabou, deixou de existir. E as pessoas lêem essas coisas na Bíblia e pensam que isso se 
refere a toda a lei. Elas escolhem quais mandamentos foram abolidos e quais eles querem continuar 
observando, como melhor lhes convém. Mas eles deveriam ser honestos sobre isso e dizer: “O que 
queremos realmente abolir é o mandamento sobre o Sabbath e os Dias Sagrados”. Porque isso foi o que a 
igreja católica romana fez. Isso foi o que eles disseram. Eles decidiram que já não era necessário guardar o 
Sabbath. E como ela se tornou a religião do estado desde então, eles decidiram que seu dia de adoração era 
o domingo. E eles foram tão longe com isso que se alguém observasse qualquer outro dia era condenado à 
morte. E é por isso que as pessoas estavam dispostas a guardar o primeiro dia da semana, o domingo. E 
dessa forma eles começaram algo que perdura séculos e séculos, desde então. 

O mandamento anterior é revogado, porque era fraco e inútil... E os protestantes, os professores, os 
ministros lêem isso e dizem: Está vendo? A lei é inútil. A lei foi revogada. A lei foi abolida porque não é 
eficaz. Isso não é o que Deus exige de nós. Deus nos deu graça, e devemos viver pela graça. Estamos 
debaixo da graça. Já não estamos mais debaixo da lei.” E eles gostam de pegar versículos como este e tirá-
los do seu contexto. Mas eles não entendem o que está sendo dito aqui. Apesar de que é muito claro o que 
é dito aqui. 

...pois a Lei não havia aperfeiçoado coisa alguma. Os 10 mandamentos podem fazer com que algo seja 
perfeito? Deus deixa muito claro que os seres humanos não podem obedecer a lei. E é por isso que nós 
pecamos. E, porque pecamos, precisamos de um sacrifício do Pessach. Precisamos que nossos pecados 
sejam perdoados. Não há nada de errado com a lei, com os 10 mandamentos. Se algo está errado, isso é 
conosco. Nós somos o problema. Não somos capazes de guardar os mandamentos por nós mesmos. E a 
verdade é que Deus nos deu graça, muita graça. Deus Todo-Poderoso tem muita paciência conosco. Mas 
isso não anula a lei. Mas então, que lei foi abolida? ...pois a Lei não havia aperfeiçoado coisa alguma. 
Mas agora nos foi dada uma esperança melhor, por meio da qual nos aproximamos de Deus. Em 
outras palavras, agora há um método, um sistema, um meio pelo qual todos podemos nos aproximar de 
Deus. E isso é algo que não tínhamos antes. Agora temos algo diferente, algo novo. Algo novo! Eu uso 
essa palavra porque os protestantes gostam de colocar ênfase nessas coisas para afastar as pessoas da 
verdade, levando as pessoas a acreditar em algo que não é verdade. 

E não foi... O que era ineficaz era o que eles faziam oferecendo incenso no altar. Isso se refere a um 
sacerdócio. Isso se refere ao templo físico. Isso se refere aos sacrifícios que eles ofereciam em um altar. 
Esse é o contexto de tudo o que Paulo aborda no livro de Hebreus. Essa é a lei que mudou. As coisas sobre 
o templo físico mudaram porque não há mais necessidade de um templo físico. O templo físico foi 
abolido. Nenhum templo físico é mais necessário. Não precisamos mais sacrificar um cordeiro no Pessach. 
Já não temos que observar nenhum ritual. E isso fica muito claro se você continua lendo. O contexto de 
tudo isso. E não foi sem juramento que ele foi feito sacerdote. E essas palavras foram adicionadas aqui. 
Isso não é verdade. Porque os outros, sem juramento, foram feitos sacerdotes... E o que ele está 
dizendo aqui é que os sacerdotes no sistema levítico, que eram da tribo de Levi, que o sacerdócio era 
transmitido de pai para filho, de geração em geração. Isso era algo estabelecido pela lei do sacerdócio. 
Eles não eram sacerdotes com juramento. Mas com o Messias, o Cristo, com Jesus, isso era diferente. 
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...mas ele se tornou sacerdote com juramento, quando Deus lhe disse... E isso foi o que o Deus Todo-
Poderoso disse a ele. Foi Deus quem fez dele o que ele é. Isso não foi transmitido a ele por uma linhagem 
física, por seus antepassados que serviram no templo. Não era esse tipo de sacerdócio. O SENHOR jurou 
e não se arrependerá; você é sacerdote para sempre segundo a ordem de Melquisedeque. Isso foi o 
que Deus Todo-poderoso disse sobre Jesus. Paulo está dizendo isso a eles. E esse sacerdócio já existia no 
Antigo Testamento, muito antes dos levitas. Não pela lei, mas de acordo com Deus Todo-Poderoso, 
Melquisedeque. Porque o outro sacerdócio só começou muito mais tarde, com os levitas. E Jesus Cristo 
não é da tribo de Levi. Ele é diferente. Jesus tornou-se, por isso mesmo, a garantia de uma aliança 
melhor. E isso é algo que os protestantes gostam muito de distorcer. “Você vê isso? Temos uma aliança 
melhor e estamos debaixo da graça. A lei foi abolida.” Não. A lei não foi abolida. 

Versículo 23 - Ora, na antiga aliança, os sacerdotes chegaram a ser muitos, pois a morte lhes 
impedia de continuar o seu trabalho. Ele diz aqui que existe uma linhagem de sacerdotes. Mas eles não 
podiam ser sacerdotes por muito tempo porque eles morriam. E foi por isso que houve muitos sacerdotes. 
Quando um padre morria ele era substituído por seu filho, por uma nova geração de sacerdotes. E ele está 
falando aqui de todos esses sacerdotes. Mas este, como vive para sempre, por toda a eternidade, nunca 
deixará de servir como sacerdote. Isso já havia sido dito antes. “Você é um sacerdote para sempre 
segundo a ordem de Melquisedeque”. Por isso, ele também poderá salvar, hoje e sempre, todos aqueles 
que por meio dele... Falando sobre Jesus Cristo. Ele pode salvar através do que Deus fez nele e através 
dele. E tudo começa com o Pessach, através do sangue dele. Podemos estabelecer uma relação com Deus 
porque nossos pecados podem ser perdoados. Os israelitas nunca puderam fazer isso! Seus pecados nunca 
puderam ser perdoados. Eles tinham algo que representava esse processo. Eles tinham regras segundo as 
quais eles deviam viver e abordar as coisas em sua vida em um plano físico, como uma nação. E eles 
tinham que viver de acordo com essas coisas, em obediência a Deus, tanto quanto pudessem como seres 
humanos. Mas eles não foram muito bem sucedidos com isso, como podemos ver através de sua história. 
Seus pecados não foram perdoados. De nenhum deles. Exceto daqueles a quem Deus chamou ao longo do 
tempo, com quem Deus trabalhou em um plano espiritual, pelo poder de Seu espírito. 

Continuando. Por isso, Ele também poderá salvar, hoje e sempre, todos aqueles que por meio dele se 
chegam a Deus. Jesus vive para sempre, a fim de pedir a Deus a favor deles. Jesus é o tipo de 
sacerdote de que nós precisávamos. Ele é santo, e nele não há nem maldade nem pecado. Ele foi 
separado dos pecadores... Ele não viveu dessa maneira. Ele não cometeu nenhum pecado. É por isso que 
o cordeiro que era separado dos outros não podia ter nenhuma mancha ou imperfeição. Porque esse 
cordeiro representava o fato de que Jesus não tinha pecado em sua vida. Ele não cometeu nenhum 
pecado. ...e exaltado acima dos céus. Em outras palavras, acima dos céus que conhecemos, no universo 
físico, que representa o trono de Deus e o que é algo de natureza espiritual, que é onde Ele está. 

E essa história sobre Melquisedeque e quem ele era, sempre houve muita confusão sobre isso. E foi assim 
que Deus lidou com os seres humanos no começo. Deus se manifestou como Melquisedeque, como sumo 
sacerdote, para o ser humano. É incrível como Deus fez isso. E vamos ler isso mais tarde. Mas essa é uma 
história incrível, é algo incrível que Deus fez, a forma como Ele trabalhou com pessoas de maneiras 
diferentes, em diferentes momentos, para diferentes propósitos. 

!19



Continuando: Ele não é como os outros sacerdotes que precisam oferecer sacrifícios todos os dias... 
No sistema levítico eles tinham que oferecer sacrifícios constantemente. Eles tinham que fazer certas 
coisas no templo todos os dias. Eles tinham que seguir rotinas e rituais, coisas físicas que eles faziam no 
templo de Deus. E é muito bonito o que está sendo revelado aqui, que esse templo já não tem mais 
propósito. Esse templo já não tem uso, já não tem nenhum sentido. O judaísmo não tem nenhum sentido. 
Eles não têm um templo. E não se supõem que eles devem ter um templo. Cristo, o Messias, que eles 
rejeitaram, cumpriu certas coisas fazendo do templo, o templo físico, algo totalmente desnecessário. 
Porque ele é o templo espiritual. O Corpo de Cristo é agora o templo espiritual de Deus. Incrível! 

Ele não é como os outros sacerdotes que precisam oferecer sacrifícios todos os dias, primeiro pelos 
seus próprios pecados e, depois, pelos do povo. Ele ofereceu um sacrifício uma vez por todas, 
quando ofereceu a si mesmo. Aqui estava alguém que não tinha pecado. E Paulo deixa bem claro aqui 
que “ele se ofereceu de uma vez por todas”. Ele morreu por toda a humanidade, uma lança perfurou seu 
lado e seu sangue foi derramado. Ele morreu como nosso sacrifício do Pessach. E no começo dessa série 
de sermões eu mencionei o que Paulo disse: “Porque Cristo, nosso Pessach, já foi sacrificado”. Incrível! 
Mas quem acredita nisso entre os protestantes? E em que medida eles acreditam? 

Na verdade, a lei designa como sacerdotes a homens... Que lei? Os 10 mandamentos? Não. Isso não se 
refere aos 10 mandamentos. Que os protestantes dizem que foram abolidos, que não tem significado. Aqui 
estamos falando sobre a lei que não aperfeiçoou nada. Do sistema levítico. Dos sacrifícios de ovelhas, 
cabras, touros e tudo mais. Todos esses sacrifícios, todo esse sangue que era derramado não podia perdoar 
os pecados de ninguém! Isso serviu para mantê-los focados no tipo de relação que eles tinham com Deus, 
vivendo segundo o caminho que Deus os mostrou como um povo, em obediência a Deus. Mas eles não 
tinham um relacionamento espiritual com Deus. Na verdade, a lei designa como sumo sacerdotes a 
homens... Que lei? A lei levítica. O livro de Levítico está cheio de leis e regulamentos sobre como eles 
deviam viver, sobre como eles deviam organizar o sacerdócio. ...que são imperfeitos... Que têm 
problemas. Eles são simplesmente seres humanos físicos. Sim, eles cometem pecados. Eles têm fraquezas. 
Mas Jesus Cristo nunca cometeu pecado. Ele era um ser humano físico mortal. ...mas a palavra (ou o 
Logos) do juramento, que veio depois da Lei, constitui o Seu Filho, o Filho de Deus, perfeito, 
aperfeiçoado, para sempre. 

Continuarei aqui com o que Paulo está dizendo. Porque os capítulos e versículos são coisas que foram 
adicionadas por outras pessoas. A coisa mais importante de tudo o que estamos dizendo tem a ver com 
o sacerdote que nós temos: ele é o Grande Sacerdote que está sentado no céu, do lado direito do 
trono de Deus Todo-Poderoso. Isso não existia antes. O sumo sacerdote era um homem. De acordo com 
o sistema levítico ser um sumo sacerdote era uma questão de linhagem. E aqui ele diz que Cristo serve no 
santuário, no verdadeiro tabernáculo que o SENHOR erigiu, e não o homem. O templo físico foi 
construído pelos homens, de acordo com o modelo que eles usaram no deserto. Eles tiveram que construir 
esse templo. Mais tarde, Salomão construiu o templo em Jerusalém. O templo que Davi queria construir, 
que ele havia planejado. Mas foi Salomão quem o construiu. E esse templo em Jerusalém se tornou a sede 
do sistema levítico. E os sacerdotes serviram ali séculos depois disso. E aqui Paulo deixa bem claro que 
este templo foi construído por homens, mas que é Deus quem está construindo este Templo. E este templo 
não é físico, é um templo espiritual. E isso é o que Paulo está dizendo aos hebreus. 
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Todo sumo sacerdote é constituído para oferecer tanto ofertas como sacrifícios. Essa é sua função, seu 
trabalho, de acordo com o sistema levítico. Por isso é necessário que o nosso Sumo Sacerdote também 
tenha o que oferecer. Ora, se ele estivesse aqui na terra, ele não seria sacerdote, uma vez que existem 
sacerdotes que oferecem os sacrifícios de acordo com a lei de Moisés. Esses sacerdotes servem em 
um santuário que representa as coisas celestiais. Paulo diz aqui que todas as coisas que aconteciam no 
templo, tudo o que os sacerdotes faziam era uma representação de algo que viria mais tarde. Essas coisas 
físicas representavam algo que viria mais tarde, algo de natureza espiritual. 

É por isso que eu gosto muito de histórias como em Levítico 16, sobre o Dia da Expiação. Podemos ler 
sobre o que fazia o Sumo Sacerdote, que representa o que Jesus Cristo faria. Levítico 16 nos fala sobre o 
Dia da Expiação e nos diz que em uma determinada época do ano, uma vez por ano, o Sumo Sacerdote 
entrava no Santo dos Santos, e não saia dali até que certas coisas fossem cumpridas. E essa é uma bela 
história porque representa exatamente o que Jesus Cristo está fazendo agora. Ele está no céu. Ele está 
fazendo uma obra junto a Deus Todo-Poderoso. E ele não pode retornar até que certas coisas sejam 
cumpridas. E você sabe o que é isso? Até que a obra que Deus está fazendo nos 144.000 esteja concluída e 
completa. E quando essa obra estiver completa, (como já é o caso), Jesus vai voltar. Incrível! Que 
impressionante essa história que estamos lendo aqui. As coisas que estão ocorrendo agora. E então o Sumo 
Sacerdote saia do templo. Mas há uma parte dessa história que ainda não se cumpriu. E essa parte é a 
limpeza do templo. Isso ainda está em curso. E isso continuará até o dia em que Jesus voltar, até o 
momento da segunda vinda de Jesus. Isso ainda não terminou. A limpeza continua. 

Continuando: Esses sacerdotes servem em um santuário que representa as coisas celestiais.  Foi por 
isso que, quando Moisés estava para construir o tabernáculo... Deus disse a Moises, muito 
especificamente, como ele tinha que fazer certas coisas. ...Deus lhe deu estas instruções: “Tenha 
cuidado para fazer tudo de acordo com o modelo (o protótipo). Todas as instruções tinham que ser 
seguidas estritamente porque isso era um modelo ou um “tipo” de algo. ...que Eu lhe mostrei no monte” 
Tudo era um “tipo”, um modelo de algo mais importante. Como o cordeiro do Pessach, que representava, 
que era um “tipo” do que Cristo ia cumprir mais adiante. 

Mas o serviço do qual Jesus foi encarregado é muito superior ao serviço que tinha sido dado aos 
outros sacerdotes. E o próprio Jesus também é o mediador de uma melhor aliança... E os protestantes 
gostam de dizer que agora estamos debaixo da graça. Que a lei foi abolida. Que já não temos que obedecer 
os 10 mandamentos. E isso é algo que me deixa doente. ... uma melhor aliança, instituída com base 
melhores promessas. E Paulo então explica essas coisas. Ele deixa claro que eles não tinham um 
relacionamento espiritual com Deus. Ele deixa claro que os pecados do ser humano não tinham podido ser 
perdoados até agora, através do nosso Sumo Sacerdote, que cumpriu o papel do Pessach. E Paulo explica 
todas essas coisas com muita clareza, como podemos ler aqui. E essa é uma bela história que o mundo não 
entende. Eles não conhecem a verdadeira história da vida de Jesus Cristo. Eles não entendem essa história, 
eles não acreditam nisso. 

Versículo 7 - Porque, se aquela primeira aliança tivesse sido perfeita, não teria havido necessidade 
de se buscar uma segunda aliança. Isso é o que os protestantes ensinam. “A antiga aliança, o Antigo 
Testamento, foi abolido. E isso significa que a lei...” Isso é o que eles dizem. “A lei, os 10 mandamentos 
foram abolidos. Já não é mais necessário guardar o Sabbath no sétimo dia, podemos adorar a Deus no 

!21



primeiro dia da semana, podemos adorar a Deus em qualquer dia”. E eu adoro suas respostas! Bem, a 
verdade é que eu odeio suas respostas. Espero que você entenda que eu estou brincando. Bem, podemos... 
Quando você lhes aperta um pouco, lhes pressiona um pouco com alguma pergunta sobre certas coisas, 
eles dizem: “Oh, não, não, não. Podemos, devemos adorar a Deus todos os dias da semana. Não ha um dia 
especial para isso. E por que então você faz isso no domingo? Porque é mais conveniente, todos fazem 
isso nesse dia, porque é o fim de semana”. 

Porque, repreendendo-os, lhes diz... Não eram as leis. Não era o sistema. O problema era o povo! Isso é 
o que está sendo dito aqui. O problema não era a aliança, era o ser humano. Porque sem a ajuda de Deus o 
ser humano não pode obedecer as leis de Deus, não pode viver de acordo com o caminho de vida de Deus. 
Seus pecados não podem ser perdoados para que eles possam ser salvos. E todos nós cometemos pecado. 
Não há ninguém que não cometa pecados. E quanto mais purificados somos, no Corpo de Jesus Cristo, 
quanto mais aprendemos, mais podemos ver a natureza dos seres humanos, que somos egoístas. Estamos 
motivados pelo egoísmo. Essa é a nossa motivação. Isso é o que está dentro de nós. E aí é onde está a 
nossa batalha. Temos que lutar contra o nosso “eu”, temos que aprender a lutar contra o ciúme, a inveja, 
contra a ânsia de poder ou o que quer que seja. Temos que lutar para não nos ofender com algo que 
alguém nos diz e que poderia ferir nossos sentimentos... As pessoas brigam e discutem porque seus 
sentimentos foram feridos. 

E hoje em dia temos o que é chamado de “politicamente correto”". E isso tem a ver com não ferir os 
sentimentos das pessoas. E as pessoas que se sentem ofendidas, que sentem que seus sentimentos foram 
feridos, podem ir a certos lugares, a salas especiais, onde podem encarar seus sentimentos. E isso não é 
algo doentio? Esse mundo está tão doente! E todo esse lixo de ser “politicamente correto”. Porque é disso 
que se trata, de ser “politicamente correto”. Há certas palavras que não podem ser usadas, porque devemos 
ter cuidado para não ofender os sentimentos das pessoas, para não ser ... E eu acho... Me desculpem, mas 
eu estou tão cansado deste mundo. 

E eu estou muito agradecido a Deus porque desta vez Jesus Cristo não vai vir como um cordeiro. A 
primeira vez ele veio como um cordeiro, o Cordeiro de Deus. Mas, em Apocalipse 19 podemos ler bem 
claro que esta vez ele virá como um leão, o leão de Deus, com muito poder e força para pôr fim a toda a 
essa estupidez que existe neste mundo, para destruir aqueles que estão destruindo o Terra. Isso é o que ele 
diz, que ele vai “destruir aqueles que estão destruindo a Terra”. É por isso que dentro de pouco tempo 
milhões de pessoas vão morrer. E muitos mais podem morrer quando ele volte, nos últimos 50 dias antes 
de sua segunda vinda. Isso depende de se as pessoas vão ou não dar ouvidos a Deus. E isso é muito triste, 
mas assim é a natureza dos seres humanos, somos egoístas. Tudo o que temos que fazer é reconhecer que 
somos egoístas e clamar a Deus para que Ele tenha misericórdia de nós, para que Ele nos perdoe e nos 
ajude. 

Porque, repreendendo-os, lhes diz... O povo, não a lei, não a aliança. Deus, em Sua misericórdia, nos 
deu uma aliança diferente, para que possamos ser salvos. Porque somos fracos como seres humanos, 
devido à nossa natureza egoísta e doentia. E Deus nos criou dessa forma para que possamos aprender as 
lições que aprendemos. Para que não façamos o mesmo. Eles  fizeram o mesmo que Lúcifer, Satanás e os 
milhões e milhões de anjos que o seguiram. Eles se rebelaram contra o Deus Todo-Poderoso. E os seres 
humanos devem estar profundamente convencidos de quão mal e doentia é esse tipo de natureza. E temos 
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que aprender a odiar a nossa natureza humana. Isso deve nos dar nojo. Eu odeio minha natureza humana 
egoísta. E estou feliz com a natureza que vem de Deus, que nos ajuda a transformar nosso modo de pensar, 
nossas atitudes em relação aos outros seres humanos. Mas para mudar isso, leva tempo. É preciso tempo 
para aprender a se submeter às leis e aos caminhos de Deus, ao espírito de Deus, para aprender a viver da 
maneira certa em relação aos outros. 

E para mim agora é algo estranho me sentir-ofendido pelo que os outros dizem ou fazem. Ou ficar com 
ciúmes de qualquer pessoa. Ou ter esse tipo de sentimentos que são simplesmente pecado, que são lixo, 
que estão errados. Eu odeio tanto essas coisas que eu não já não as sinto. Eu tenho outros problemas e 
outras fraquezas como ser humano. E tudo o que nos acontece tem que ver com o egoísmo. Mas agora isso 
para mim é muito diferente do que antes. Deus já limpou muito disso na minha vida. E estou dizendo isso 
para animar vocês e para dar esperança a vocês, para que vocês entendam que devem continuar lutando 
contra sua natureza humana até o dia da sua morte. Essa é a sua batalha. Luta! Luta! Luta! É por isso que 
eu sempre digo às pessoas que elas devem lutar por esse caminho de vida. Isso não é algo que acontece 
simplesmente. Você não pode simplesmente se relaxar, ir como um barco à deriva, pensando que as coisas 
vão mudar, que as coisas vão melhorar, que você será abençoado na vida. Não. Você tem que lutar contra a 
sua própria natureza humana. Você deve fazer mudanças na sua vida. Especialmente agora. Já estamos 
quase! Isso é incrível, os tempos em que vivemos! 

Porque, repreendendo-os, lhes diz: “Está chegando o tempo, diz o SENHOR, em que farei uma nova 
aliança com o povo de Israel e com o povo de Judá. Isso era algo que eles não tinham antes. Essa 
aliança não será como aquela que Eu fiz com os antepassados deles, no dia em que os peguei pela 
mão e os tirei da terra do Egito. Eles não foram fiéis à aliança que fiz com eles, e por isso Eu os 
desprezei, diz o SENHOR. O problema era eles. Isso é o que diz aqui. Porque eles continuavam nas 
mesmas. E a história de Israel é uma boa prova disso. Deus podia ter trabalhado com qualquer povo, com 
qualquer nação da terra, mas o resultado seria o mesmo, porque todos fariam o mesmo. Todos iam 
murmurar, se queixar, se sentir miseráveis e reclamar, murmurar, continuar murmurando um pouco mais. 
Essa é a mesma história, que se repete uma e outra vez. Eles se resistem a Deus, eles lutam contra Deus e 
continuam vivendo em pecado. Isso sempre foi assim. Porque assim é como somos os seres humanos. E 
precisamos de ajuda, precisamos de muita ajuda. E é isso que Jesus Cristo veio fazer. Ele abriu o caminho 
para que Deus nos ajudasse. E isso começa com o nosso Pessach. Porque, então, nossos pecados podem 
ser perdoados e podemos começar a mudar nossas vidas, nossa mente pode começar a ser transformada. E 
isso é maravilhoso! 

Porque este é o pacto que Eu farei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o   SENHOR... Não 
com um povo físico! Mas as pessoas lêem essas coisas e pensam que Deus está falando sobre a nação de 
Israel. E onde está a casa de Israel hoje em dia? “Eles estão em Israel. Eles são os judeus. Isso se refere 
aos judeus”. Mas isso não é verdade. Isso não se refere aos judeus, mas ao mundo inteiro. Todos, todos os 
povos terão a oportunidade de fazer parte da casa de Israel. Porque é uma casa espiritual, como o templo é 
também espiritual. O templo físico não é mais necessário. Isso era necessário quando Deus estava 
trabalhando com uma nação física. Mas agora Deus só está fazendo certas coisas com essas nações físicas, 
em um plano físico, para cumprir a profecia. Deus permite que certas coisas aconteçam para cumprir 
certas promessas que Ele fez. Deus disse que existiria uma nação que seria a nação mais poderosa que a 
Terra já viu. A maior nação, a nação mais rica que o mundo já viu, antes do tempo do fim. Este país. 
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Manasés. Uma das tribos de Israel. E haveria outra nação que seria abençoada junto com eles. Efraim. 
Deus disse que eles seriam uma grande nação, da qual sairiam muitas nações. E a história nos diz que eles 
iam possuir as portas do mundo, que eles iam dominar o mundo durante algum tempo. E durante muito 
tempo o Império Britânico dominou o mundo. Grã-Bretanha, que é a tribo de Efraim. E o Canadá, a 
Austrália e a Nova Zelândia também fazem parte disso. 

E hoje, quando as pessoas lêem as profecias sobre Efraim e Manasés, elas não sabem a que se refere, o 
que está sendo dito. Elas não têm idéia de que essas profecias se referem a um povo, a uma nação 
moderna. E isso é muito triste, é uma pena. Quando eles ouvem falar de Israel, eles acham que é se trata 
de uma determinada região. Não sei se você já viu o programa Watter's World. O apresentador faz 
perguntas às pessoas e às vezes eu fico boquiaberto com a ignorância das pessoas que vivem em um país 
onde se supõem que elas devem ter mais conhecimentos. As pessoas nem sabem onde estão certos países. 
E às vezes elas nem sabem que esses países existem. E elas dizem: “Em que estado está isto?” E às vezes 
eles dizem as coisas mais estúpidas porque não sabem nada de geografia. Eles sabem apenas onde está a 
cidade onde eles moram. E talvez saibam onde está Nova York, Washington ou Chicago. Mas eles não 
sabem nada sobre o resto do mundo. E como podem saber onde está Israel? “Oh sim. É onde estão 
Jerusalém e Tel Aviv .” Eles não tem idéia. Eles não entendem que isso se refere a algo profético sobre 
milhões e milhões de pessoas que emigraram, que foram levadas cativas para a Europa e, que depois 
emigraram para outras partes do mundo. Os israelitas. Não se trata da tribo de Judá. Não foram os judeus. 
Foram os israelitas. 

Porque este é o pacto que Eu farei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o   SENHOR: Eu 
porei as Minhas leis na mente deles e no coração deles as escreverei. Eu serei o Deus deles, e eles 
serão o Meu povo. O Israel espiritual, a Igreja de Deus, a Família de Deus, aqueles com quem Deus ia 
trabalhar ao longo do tempo, espiritualmente. Não fisicamente. Eles aprenderiam a adorar a Deus em um 
templo espiritual, e não em um templo físico. E nós somos abençoados porque podermos viver essas 
coisas. E também outros, que se arrependerão, que realmente mudarão e aceitarão o verdadeiro Jesus 
Cristo, que aceitarão o que ele disse sobre como devemos viver e começarão a obedecer essas coisas. 
Porque não se trata de “venha como você é”, como dizem os protestantes. “Venha como você é”. Mas, 
você que saber de uma coisa?  Na Igreja de Deus isso não é assim. Isso nunca foi assim. Você não pode 
“vir” simplesmente como você é, mas você deve começar a obedecer a Deus. Você deve estar determinado 
a obedecer a Deus e a amar a Deus sobre todas as coisas na sua vida. 

E o mundo ensina essa mentira. “Venha como você é. Nós aceitamos você. Não importa o que você esteja 
fazendo com a sua vida. Está bem”. Não, isso não está bem. Você acha que pode continuar vivendo uma 
vida adúltera na Igreja de Deus? De nenhuma maneira! Isso é o que acontece nas igrejas protestantes, 
especialmente no sul desse país. Bem, isso acontece em todos os lugares, mas no sul eles são mais 
hipócritas. Em Nashville e nessa região, com tudo o que as pessoas ouvem na música country. Eles dizem 
que se você tocar uma determinada música de trás para frente, você consegue o seu cão, seu gato, seu 
dinheiro e seu trabalho, e seu parceiro, sua esposa ou o que quer que seja que você perdeu volte para você. 
Que as coisas vão melhorar para você. Porque isso é típico dos protestantes do sul. Assim é como eles 
vivem. Eles mentem quando vão à igreja. Eles vivem uma mentira na igreja. E como pode uma pessoa ir 
diante de Deus, diante de Jesus Cristo, sabendo que está cometendo adultério? Que vive amancebado ou 
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comete fornicação, mantendo relações sexuais fora do casamento. Que mundo doentio é o mundo em que 
vivemos. Verdadeiramente doentio. 

Bom, vamos parar por aqui hoje. E na 8ª parte continuaremos lendo no livro de Hebreus. Porque há muito 
mais nessa história. Essa é uma história incrível. E vamos falar sobre muitas outras coisas à medida que 
avançamos. Coisas sobre a verdadeira história da vida de Jesus Cristo, sobre por que ele morreu e sobre o 
que ele  mudou. Sobre as coisas que mudaram como resultado do fato de que ele morreu por toda a 
humanidade. 
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