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Hoje vamos continuar com a série de sermões A Verdade Sobre A Morte de Cristo. E esta será a 5a parte.
Vamos ler novamente os últimos versículos que lemos no final da 4ª parte em João 19. Há tantas coisas
aqui. Isso é incrível. E nem sequer estamos lendo toda a história, tudo sobre do que já falamos na série de
sermões anterior e na atual. Mas é muito emocionante quando lemos novamente algumas dessas coisas.
Porque Deus continua a revelar cada vez mais, ele continua a nos dar uma nítida, uma maior compreensão
das coisas pelas quais Jesus Cristo passou. E é claro que vemos e entendemos muito mais sobre isto do
que as pessoas do mundo, que estão cegas e não entendem o que aconteceu. Há tantas coisas que eles não
entendem o que entendem mal. Estou ansioso, estamos ansiosos de que chegue o momento em que as
pessoas poderão começar a ver e entender a verdade.
Vamos retomar a narração em João 19:17 - E ele, referindo-se a Jesus, levando uma estaca de madeira...
Não era uma cruz, era uma estaca de madeira, era sem dúvida alguma um madeiro. E vou repetir isso uma
e outra vez, se necessário, para que isso fique bem gravado na mente daqueles que escutarão esse sermão
mais tarde, para os que são novos na Igreja. Para que eles entendam que a palavra grega aqui usada, a
palavra staurós , significa uma estaca de madeira, um pau, uma estaca que pode ser usada para fazer uma
cerca. Eu não preciso falar sobre isso agora. Mas se trata de um pau, uma estaca de madeira. Esse é o
significado dessa palavra, que era usada na literatura grega do tempo de Cristo e que continuou sendo
usada séculos depois da época de Cristo também. Essa palavra não pode ser usada para descrever uma
cruz. Há outras palavras que você pode usar para descrever dois pedaços de madeira juntos na forma de
uma cruz ou de um 'x'.
Era uma estaca de madeira, um poste. E aqui diz que ele, levando uma estaca de madeira, foi ao lugar
chamado Caveira, que em aramaico se chama Gólgota... Ele começou a andar levando isso, mas ele
estava muito fraco. Ele tinha sido cruelmente açoitado. Eles tinham arrancado a pele do seu corpo. Aqui
diz que seu rosto estava tão desfigurado que ele ficou irreconhecível. Ele estava muito fraco devido a tudo
o que eles tinham feito com ele e já não podia continuar levando a estaca. Ele estava muito fraco para
fazer isso. E aqui diz que eles pediram a outra pessoa que levasse a estaca para ele. Eles costumavam
carregar isso no ombro.
E diz: ...onde o penduraram em um madeiro... No Gólgota. Eles colocaram suas mãos juntas sobre sua
cabeça e pregaram suas mãos com um único nessa estaca. Eles não o pregaram com os braços abertos, um
de cada lado. Eles não iam desperdiçar pregos ou madeira com isso. E eles também não perderiam seu
tempo fazendo isso. Eles simplesmente usaram um poste e o penduraram nesse poste com as mãos juntas
sobre a sua cabeça, pregadas com somente um prego. E eles fizeram o mesmo com os seus pés. Foi assim
que eles o pregaram nesse poste, com as mãos e os pés juntos. ...onde o penduraram em um madeiro, ,
com ele, outros dois, um de cada lado, e Jesus no meio.
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Pilatos mandou escrever um letreiro e colocá-lo na parte de cima do madeiro. Nesse letreiro estava
escrito em hebraico, latim e grego: JESUS DE NAZARÉ, REI DOS JUDEUS. Muitas pessoas leram
o letreiro porque o lugar em que Jesus foi pregado no madeiro ficava perto da cidade. Ele mandou
escrever isso em três idiomas. E às vezes as pessoas zombam disso. Mas isso só mostra a incrível
ignorância das pessoas sobre o que está escrito na Bíblia. Eles pegam uma pequena parte e começam a
discutir sobre isso. Eles dizem que isso não é verdade porque não pode ser a mesma coisa em três idiomas
diferentes. Que quando se traduz algo em três idiomas diferentes, não é o mesmo. Mas isso não é
importante. O que estava no letreiro significa o mesmo.
Os chefes dos sacerdotes dos judeus protestaram junto a Pilatos: “Não escrevas ‘O Rei dos Judeus’,
mas sim que esse homem se dizia rei dos judeus”. Eu gosto muito do que fez Pilatos, depois que eles o
ameaçaram. Se chegasse aos ouvidos de César que ele não tinha punido a uma pessoa que dizia ser um rei,
Pilatos teria problemas. Porque alguém que fazia isso deveria ser condenado à morte por rebelião, porque
isso era uma ameaça para o império. Não podia haver outro rei que César. César era o governante. Foi por
isso que Pilatos concordou com os judeus e condenou Cristo à morte. Mas ele era quem teria a última
palavra nisso. Ele lhes disse: O que escrevi, escrevi. Para esfregar no nariz dos judeus, dos escribas, dos
fariseus e de outros, que Cristo era o rei dos judeus, que ele era realmente o rei dos judeus, o rei de Israel,
o rei do mundo.
E agora vamos continuar onde paramos: versículo 23 - Tendo pregado a Jesus no madeiro, os soldados
tomaram as roupas dele e as dividiram em quatro partes, ele dividiram as suas roupas em quatro
partes, uma para cada um deles. Eles também pegaram a túnica, que não tinha costura... Isso
significa que essa túnica era muito cara. Qualquer um que entenda de história, que entenda o que
aconteceu, sabe disso. Era uma túnica muito cara e todos queriam ficar com ela. ...tecida numa única
peça, de alto a baixo. Não era comum ter algo tão caro. Por isso os soldados disseram uns aos outros:
Não vamos rasgar a túnica. Porque seria uma idiotice fazer algo assim. Vamos tirar a sorte para ver
quem fica com ela. E diz aqui: Isso aconteceu para que se cumprisse o que as Escrituras Sagradas
dizem: Eles, sem saber, estavam cumprindo algo que está escrito no Antigo Testamento sobre Cristo,
sobre as roupas que ele vestia. Repartiram entre si as minhas roupas e fizeram sorteio da minha
túnica.
Durante toda a história da vida de Cristo, nos últimos três anos e meio, ele mostrou quando certas coisas
que foram escritas sobre ele estavam sendo cumpridas através de algo que estava acontecendo. Coisas que
estão escritas no Antigo Testamento, coisas que não podíamos entender o que significam se Deus não
tivesse revelado isso através de Jesus Cristo. Jesus Cristo revelou o que estava sendo cumprido.
E aqui diz: E foi isso o que os soldados fizeram.
Perto do madeiro de Jesus estavam a sua mãe, e a irmã dela, e Maria, a esposa de Clopas, e também
Maria Madalena. Quando Jesus viu a sua mãe e perto dela o discípulo que ele amava, disse a ela:
Este é o seu filho. Em seguida disse a ele: Esta é a sua mãe. E esse discípulo levou a mãe de Jesus
para morar dali em diante na casa dele. Isso é algo comovedor. Mesmo no meio de tudo o que estava
acontecendo podemos ver aqui o amor, o cuidado e a preocupação que eles sentiam.
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Vamos continuar com a história em Mateus 27. Às vezes é difícil para nós nos colocar no seu lugar; as
histórias, as coisas que as pessoas passaram ao longo do tempo, tanto no Antigo Testamento como no
Novo Testamento. Mas, especialmente, as coisas pelas quais Jesus Cristo passou, o que ele sofreu por toda
a humanidade. É realmente incrível o que ele fez por nós. E sem esperar nada em troca.
Mateus 27:39 - Os que passavam lançavam-lhe insultos, balançando a cabeça 40 e dizendo: “Você
que destrói o templo e o reedifica em três dias, salve-se! Desça desse poste, se é Filho de Deus!” Eles
sabiam certas coisas, eles tinham ouvido histórias sobre os milagres que ele havia feito, as curas e tudo
mais. Mas, especialmente em uma situação como essa, os seres humanos podem mudar rapidamente,
podem esquecer tudo o que é bom e ser muito desagradáveis. E isso era o que estava acontecendo aqui.
E a natureza humana é muito feia. O que está acontecendo no mundo, as coisas que estão saindo à luz
agora neste país e em outros países, em todo o mundo. Fica cada vez mais claro como é o ser humano,
como são os governos. Não podemos governar a nós mesmos. Este é um mundo doente. Deus está
deixando bem claro como esse mundo realmente é, o que há no coração dos seres humanos realmente, em
todas as partes! A Igreja de Deus não deve tomar partido por ninguém. A hipocrisia, as mentiras, o ódio, a
amargura, as críticas, isso está em toda parte. E Deus está deixando isso bem claro. E é por isso que eles
não podem julgar com justiça. É por causa dos seus preconceitos que eles não podem julgar com justiça e,
por isso eles não podem governar! Mas as pessoas governam, à sua maneira, impondo suas idéias porque
‘sabem’ que suas idéias são melhores que as dos outros. O mundo está tateando na escuridão porque eles
não sabem governar, porque eles não conhecem a Deus, eles não conhecem os caminhos de Deus. Eles
não sabem por que Deus nos colocou nesta terra. Eles não sabem como devemos viver uns com os outros.
Eles nem tentam. Esse mundo é um caos, um verdadeiro caos. Este mundo está doente e pervertido, em
todos os sentidos. Mas eles não sabem disso. Eles não entendem isso sobre eles mesmos. Eles não acham
que eles mesmos são assim. Eles acham que somente os outros estão doentes, que são retorcidos e têm
uma mente doente.
E os seres humanos não podemos ver a nós mesmos como realmente somos se Deus não começar a nos
mostrar essas coisas. E temos que ver isso em comparação com como Ele é. Quando Ele começa a revelar
coisas sobre Ele, sobre Seu propósito para a humanidade, sobre como devemos viver, sobre a única
maneira de viver em paz e em harmonia. E quando você começa a ver isso, então você pode começar a ver
o quão errado é todo o resto. Quando você começa a ver coisas sobre Deus, sobre a mente de Deus, sobre
como Deus realmente é... Não o que os protestantes ensinam, porque tudo isso é corrompido, doente e
distorcido, mas como Deus realmente é. Então podemos começar a ver algo sobre nós mesmos e podemos
começar a ver que precisamos mudar. E graças a Deus que Ele está trazendo essa mudança.
É assombroso o que acontece no mundo às vezes. De verdade. Não posso deixar de pensar no navio que
teve um acidente na costa do Japão. Há muito mais nessa história do que eles contam. Não sei se isso virá
à luz agora, mas esses acidentes, esses tipos de acidentes com esse tipo de navios de guerra, não
acontecem simplesmente. Eles vão manter tudo em segredo sobre muitas coisas que vão acontecer.
Especialmente a partir de agora. Eles vão manter o mundo na escuridão sobre o que realmente está
acontecendo nos bastidores, até que finalmente tudo se arrebente.
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E aqui eles estavam zombando de Jesus Cristo. “Se você é o Filho de Deus... Você está ai, pendurado. Esta
é a prova de que você não é o Filho de Deus, de que você não é o Messias, em quem colocamos todas
nossas esperanças. Nós colocamos nossas esperanças em você pensando que você era o Messias, que você
era o Cristo, que você era o Filho de Deus. E veja o que aconteceu com você! Você curou tantas pessoas e
agora não pode curar a você mesmo! É isso que você é? Se você tem poder, desça dai então!” Ignorantes.
Ignorantes. Ignorantes. Eles não sabiam o que ele estava fazendo ali. Eles não sabiam que ele era o
sacrifício do Pessach. O sacrifício do Pessach que eles não conheciam. Eles não sabiam nada sobre o
sacrifício do Pessach. Eles só sabiam que todos os anos os judeus tinham que matar um cordeiro e comer
esse cordeiro. Que o povo judeu celebrava essa cerimônia. Incrível! Mas, podiam eles entender o
significado disso? Não. Por causa de seus preconceitos, por causa do que os fariseus, os escribas e outros
ensinavam naquela época.
A religião, por assim dizer, do Antigo Testamento, já era muito corrompida naquela época. Jesus Cristo os
condenou muitas vezes. E o judaísmo não melhorou nada nos últimos 2.000 anos. Pelo contrario. Isso
ficou muito pior. Muito pior! E também temos a igreja católica, com todo o lixo que saiu dela. E todas as
outras igrejas aceitam as doutrinas que vieram dos papas, sua principal autoridade. A cegueira dos seres
humanos é algo incrível. Eles têm muitas perguntas que responder, porque alguns fizeram o que fizeram,
ensinaram o que ensinaram sabendo muito bem o que estavam fazendo. Eles compreendiam certas coisas.
Há coisas que eles sabem.
Versículo 41 - Da mesma forma, os chefes dos sacerdotes, os mestres da lei e os líderes religiosos
zombavam dele, dizendo: Todos zombaram dele, porque eles o odiavam. Ele era uma ameaça para eles e
é por isso que eles o odiavam. Pilatos sabia que eles tinham entregado Jesus por inveja. Ele entendia isso.
Ele tinha sido juiz deles por muito tempo e conhecia seus motivos. E ele disse isso a eles. Incrível!
...dizendo: Ele salvou os outros e não pode salvar a si mesmo. Se ele é o Rei de Israel... E isso abrange
mais que Judá. Se as pessoas entendessem o que significa Israel, elas saberiam que não se trata apenas de
algumas nações, de algumas pessoas espalhadas por toda a terra. Não se trata apenas da tribo de Judá, mas
de todas as outras tribos também. Incrível! E onde estão todas essas pessoas? Bom, isso realmente não
importa porque o nome “Israel” significa algo que vai muito além disso, algo espiritual que Deus está
criando que não tem nada a ver, não necessariamente, com as tribos físicas. Exceto pelo nome. O nome
que Deus lhes deu, que Deus usa.
Salvou os outros, mas não é capaz de salvar a si mesmo! E é o rei de Israel! Que desça dai agora, e
creremos nele. Isso era mentira! Era um monte de asneiras! Eles não tinham acreditado nele até então. E
você acha que eles acreditariam nele se ele descesse daquele poste? Claro que não. Eles eram apenas um
monte de hipócritas e mentirosos! Eles talvez ficariam muito surpresos se ele fizesse isto. Mas assim que
ele começasse a ensinar novamente, eles certamente ficariam muito irritados com as coisas que ele dizia,
eles o odiariam e tentariam matá-lo de uma maneira diferente. Eles conspirariam e fariam o que pudessem
para matá-lo.
Confiou em Deus. Eles não sabiam nada! Ele fez muito mais do que apenas confiar em Deus. Que Deus o
salve agora, se dele tem compaixão, pois disse: ‘Sou o Filho de Deus!’ É incrível como eles estavam
informados das coisas que ele havia dito. E até os ladrões que foram pendurados com Jesus também o
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insultavam. Eles estavam na mesma situação que ele, pendurados lá em cima. Mas, no final, um deles
mostrou um pouco de bom senso.
Lucas 23:39 - Um dos criminosos pendurados ao seu lado também zombava: “Se és o Cristo salva a
ti mesmo, e também a nós”. Lucas conta isto com mais detalhes. E eles estariam muito contentes se ele
fizesse isso, claro. Uma questão de autopreservação. Mas o outro criminoso o repreendeu: “Você não tem
temor de Deus, nem mesmo sofrendo a mesma condenação? Nós merecemos a morte pelos maus
atos que cometemos, mas este homem nada fez de mal.” Ele sabia disso. E acrescentou: “Jesus,
lembre-se de mim quando você entrar no seu reino”. E nós entendemos muito bem o que isso significa.
Ele não sabia o que ele estava dizendo. Ele entendia certas coisas, sabia sobre um certo reino, sobre um
Messias ou um Cristo - palavras de diferentes idiomas, mas que significam o mesmo – “o Ungido”. E o
povo judeu entendia o que isso significava. A palavra Messias significa “ungido para ser Rei” no Reino de
Deus. No Reino de Deus e no governo de Deus. Eles sabiam essas coisas. Eles sabiam que alguém ia vir
para salvá-los. Mas eles não entendiam a grandeza disso. Eles não entendiam o que isso significava, mas
eles sabiam algumas coisas do Antigo Testamento.
E ele disse a Jesus: “Lembre-se de mim quando você entrar no seu Reino”. As pessoas têm muitas idéias
diferentes sobre o que acontece após a morte. Mas ele pensava que Jesus era o Messias, que ele era um rei.
Ele disse então: “Lembre-se de mim quando você entrar no seu Reino”. E Jesus lhe disse: Eu lhe
garanto... E isso é algo que os protestantes citam erroneamente porque eles colocam pontos e vírgulas,
eles traduzem as coisas de acordo com o que eles acreditam e não de acordo com a verdade. Você deve
entender o propósito de Deus e o plano de Deus para compreender as coisas que estão escritas em grego,
hebraico, aramaico e que foram traduzidas. Porque isso primeiro foi escrito em aramaico e não em grego.
Mateus, Marcos, Lucas e João escreveram em aramaico. Eu acho que os quatro escreveram em aramaico.
Porque era a língua que eles falavam naquela época. E a língua em que eles escreveram também. É por
isso que Jesus Cristo chamou a Pedro de um nome que significa “pedra”, que em português é Pedro.
Vamos falar sobre isso mais adiante. E essas coisas também causaram muita confusão no mundo, porque
as pessoas são ignorantes, elas não estudam a palavra de Deus. E aqueles que sabem, eles não ensinam
essas coisas. Porque há pessoas que estudaram a Bíblia o suficiente como para saber certas coisas. Eles
sabem o que certas coisas significam, mas não ensinam isto porque isso não encaixa nas suas idéias e
crenças. Eles ensinam outras coisas, ensinam o que as pessoas querem ouvir, ensinam o que a igreja
católica lhes disse que devem ensinar.
E as pessoas ficam com raiva quando ouvem isso. “Nós não ensinamos o que a igreja cato loca nos disse
que devemos ensinar!” Mas então, por que você ensina a doutrina da trindade? Isso tem sua origem na
igreja católica. Você não inventou isso. Sua organização nem sequer existia há 100, 200, 300 anos atrás.
Talvez a mais antiga dessas igrejas foi fundada a 400 anos atrás. Sua organização foi fundada muito mais
tarde. E onde você obteve o conhecimento que você tem? Oh, da igreja católica. Não é isso incrível? A
idéia da trindade vem da igreja católica. A idéia da páscoa também vem. Você não inventou a pascoa. Isso
veio da igreja católica. E o natal e tudo mais. Cegos, cegos, cegos. E, às vezes, conscientemente. Que
coisa mais triste.
E acrescentou: “Jesus, lembre-se de mim quando você entrar no seu reino” E Jesus lhe disse: Eu lhe
garanto... Jesus não disse a ele: “Hoje você estará comigo no paraíso”. Eles colocaram pontos e vírgulas
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aqui [eles mudaram a ordem das palavras]. O que Jesus disse a ele foi: Hoje [agora, aqui onde estamos] eu
lhe garanto que você estará comigo no paraíso. Ele não disse “no meu Reino”. Ele não disse isso
porque isso ainda não estava determinado. Eles ainda não tinham sido ressuscitados. Eles ainda não
tinham sido ressuscitados no período de 100 anos. Eles não aceitaram Jesus Cristo como seu Pessach,
ainda não tinham sido batizados. Essa transformação ainda não tinha ocorrido neles. E por isso não se
pode saber se eles estarão no Reino de Deus ou não. Isso é algo que só se poderá saber muito tempo
depois. Mais de 3.000 anos depois, contando desde então. Incrível. E Jesus disse a ele: “Você estará
comigo no paraíso. Você será ressuscitado, você terá a oportunidade de aprender esse caminho de vida,
terá a oportunidade de me conhecer como eu realmente sou”. Jesus não explicou tudo isso a ele, mas isso é
o que implica o que Jesus lhes disse. Que impressionante!
Vamos outra vez a João 19:25 - Perto do madeiro de Jesus estavam a sua mãe, e a irmã dela, e Maria,
a esposa de Clopas, e também Maria Madalena. Quando Jesus viu a sua mãe e perto dela o discípulo
que ele amava, disse a ela: Este é o seu filho. Em seguida disse a ele: Esta é a sua mãe. E esse
discípulo levou a mãe de Jesus para morar dali em diante na casa dele. Mateus, Marcos, Lucas e João
dão diferentes detalhes da mesma historia. Todos eles acrescentam alguns detalhes aqui e ali. Mas quando
as pessoas tentam entender o que aconteceu, essas coisas não parecem se encaixar. Elas lêem coisas nos
evangelhos e se confundem. Elas misturam as coisas porque não conhecem a seqüência dos
acontecimentos. Elas não entendem o plano de Deus, o propósito de Deus. Elas não entendem as coisas
sobre os Dias Sagrados e os Sabbaths de Deus. Não da maneira que devem entender, que precisam
entender para saber como traduzir certas coisas a outros idiomas, primeiro de tudo.
Vamos voltar a Mateus 27. Vamos agora falar de algo relacionado com a morte de Jesus Cristo, com o
momento em que ele morreu, que os seguidores do cristianismo tradicional ignoram totalmente e que
rejeitam. O fato de que Cristo morreu no dia do Pessach, na parte diurna do dia do Pessach. E agora vamos
falar sobre essa parte da história, sobre algumas coisas que aconteceram então. O que acabamos de ler
aconteceu durante o dia. E agora a história continua, até chegar a um momento muito específico desse dia,
o dia do Pessach, o 14º dia, que começou no pôr-do-sol do dia anterior. Isso começou com o pôr do sol e
continuou durante a noite. E agora estamos na parte diurna daquele dia. Ele tinha sido julgado durante a
noite. E então começou a manhã daquele dia, e eles o pregaram no madeiro. E, quando o sol se pôs
naquele dia, começava um Dia Sagrado anual. O primeiro Dia Sagrado anual. Não era um Sabbath
semanal, como os seguidores do cristianismo tradicional pensam. Isso é apenas um monte de bobagens, de
besteiras.
Não é impressionante? O que eles acreditam anula o sinal de que Cristo disse que ele ia dar de que ele é o
Messias! Eles não crêem no Messias por causa da doutrina que eles têm: o culto na manhã da pascoa. Eles
dizem que Cristo morreu na tarde de sexta-feira. Tudo isso é um monte de bobagens! E você sabe o que
mais? Não é difícil provar isso. Não é necessário ter o espírito de Deus para compreender a verdade sobre
isso. Se você estiver disposto a pesquisar um pouco na Bíblia, se você estiver disposto a estudar um
pouco, se você estiver disposto a ser honesto consigo mesmo sobre o que você acredita. Mas eles não vão
fazer isso até que sejam sacudidos pelo medo. Só então as pessoas começarão a dar ouvidos a Deus. Não é
isso algo incrível na natureza humana? Especialmente os seguidores do cristianismo tradicional. Só então
eles começarão a ouvir, embora no começo não muito. É por isso que eles terão que sofrer um baque
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detrás do outro, para que eles sintam cada vez mais medo, porque só assim eles poderão começar a dar
ouvidos a Deus. Incrível!
Mateus 27:45 - E desde a hora sexta, desde o meio dia, até a hora nona, até as 3 da tarde, houve trevas
sobre toda a terra. E antes disso, ele tinha sido pendurado no madeiro. E do meio dia às 3 da tarde tudo
ficou escuro. Não nublado, mas escuro. Em toda a terra. Não era de noite, mas tudo estava no escuro.
Como você pode explicar algo assim? Impressionante! E na hora nona, por volta das 3 da tarde, Jesus
gritou bem alto: “Eli, Eli, lemá sabactani?” Essas palavras querem dizer: “Meu Deus, meu Deus,
por que me abandonaste?” Ele disse isso para nós. Embora ele sentiu certas coisas, estava sofrendo por
dentro. Mas ele sabia disso. Ele sabia por que ele estava passando por tudo aquilo. Antes ele tinha orada
fervorosamente, dizendo: “Meu Pai, se for possível, Tu podes fazer todas as coisas, não me faças beber
desse amargo cálice. Mas não seja o que eu quero, mas o que Tu queres”. Ele sabia a resposta. E
geralmente nós também sabemos a resposta quando passamos por certas cosias na vida. Embora
gostaríamos que as coisas fossem diferentes. Mas nós aprendemos que Deus está no controle. Nós
sabemos que Deus está no controle. E isso nos permite crescer. Nossa fé é fortalecida com isso.
E novamente aqui: Meu Deus, meu Deus, por que me abandonaste? Você já se sentiu assim? Você já se
sentiu assim quando você passou por certas coisas? Porque então pensamos: “Por que estou passando por
isso? Por que eu tenho que passar por isso? Eu faço parte da Igreja de Deus. Eu tenho o espírito de Deus”.
E é bom se perguntar essas coisas, é bom encontrar as respostas certas. Porque é passando por essas coisas
que podemos encontrar as respostas certas, para que possamos entender melhor o propósito e o plano de
Deus. É assim que nossa fé pode ser mais fortalecida. De verdade. E isso é algo impressionante para o
povo de Deus, o que o povo de Deus tem que passar para ser transformado, para mudar, para se tornar algo
diferente.
Versículo 47 - Quando ouviram isso, alguns dos que estavam lá disseram: Ele está chamando Elias!
E isso também foi traduzido errado! Ele não estava chamando nenhum profeta! Isso é algo estúpido, é
uma grande bobagem! Ele não estava chamando Elias! Ele estava invocando a Deus Todo-Poderoso,
YAHWEH ELOHIM! E as coisas que eles fazem às vezes não entram na minha cabeça. Isso é apenas um
sinal de sua grande ignorância. Essa é uma palavra hebraica que significa “Meu Deus é YAHWEH”. A
quem você acha que ele estava clamando com essas palavras? “Meu Deus, YAHWEH!” Isso é o que ele
estava dizendo! Mas eles traduziram isso assim. “Ele disse algo semelhante à palavra Elias em hebraico.
Deve ser que ele está clamando ao profeta Elias”. Que coisa mais sem sentido. Isso é uma tolice. Isto não
é apenas uma grande bobagem, é uma estupidez enorme. Você acha que Cristo era néscio ? Os tradutores,
esses são os néscios. Qualquer um com um pouco de bom senso sabe a quem Jesus estava clamando. Ele
estava clamando ao Grande Deus, a seu Deus, nosso Deus, o Deus Criador, o Todo-Poderoso e Eterno
Deus do universo. Incrível!
Me desculpe, mas essas coisas me irritam às vezes. Porque isso me faz pensar em todas as coisas estúpidas
que eles ensinam nesse mundo. Pessoas que deveriam saber, que às vezes sabem disso, mas que não
mudam o que ensinam. Porque se eles mudam essas coisas, isso vai causar alvoroço entre as pessoas e eles
já não terão seguidores. E eles não gostam muito quando descobrem o que isso implica. Isso implica que o
Sabbath deve ser guardado no sétimo dia da semana. E isso é algo que eles não querem fazer. Ninguém vai
seguir isso. Então, se você quiser fundar uma igreja, como todas essas pessoas que fundam essas mega!7

igrejas, igrejas enormes com muitos membros. Como as que existem hoje em dia. Comece a ensinar sobre
o Sabbath e você vai ver o que acontece com sua mega-igreja. Comece a lhes dizer que a páscoa e o natal
não são nada mais do que um monte de bobagens, que são apenas histórias, que é tudo isso é uma grande
estupidez. Vamos ver o que acontece então. Sua mega- igreja vai se transformar em uma mini igreja.
Talvez você seja o único que continue nela.
É por isso que eles seguem com essas coisas. Às vezes, as pessoas se mostram interessadas quando ouvem
certas coisas. “Cristo não nasceu em 25 de dezembro?” Elas então começam a pesquisar. “Isso é incrível!”
Mas você precisa ter cuidado porque ninguém pode ir muito além disso. “Nós sabemos. Mas não vamos
mudar nada, porque não há nada de errado em ensinar isso aos nossos filhos. O importante é que
comemoremos o aniversário de Cristo. Não há nada de errado nisso, certo? Não importa se Jesus não
nasceu nessa época do ano. Não é algo bom dar presentes aos seus filhos nessa época do ano? Isso é algo
afetuoso, é algo bom”. Eles não se importam de que estão transmitindo essas mentiras e asneiras de
geração em geração. E seus filhos crescem e pensam: “Se eles me mentiram sobre isso, qual é a verdade?
O que é verdade? As pessoas continuam com todas essas coisas falsas, com coisas que as fazem sentir bem
consigo mesmas. “Venha como você é. Deus aceita você como você é. Você é humano, você comete erros,
mas não precisa se arrepender e mudar. Você pode continuar fumando maconha. Você pode continuar
usando drogas. Você pode continuar cometendo adultério. Você pode vir à igreja no domingo e depois
cometer adultério novamente, na mesma noite. Isso não tem importância. Todos os nossos pecados foram
perdoados porque Deus sabe que você é um ser humano fraco. Venha como você está, cante com a gente e
você se sentirá muito melhor com você mesmo”. Isto é algo repulsivo!
Ninguém fala sobre a necessidade de mudar. Ninguém menciona a palavra “arrependimento”, algo do que
a Bíblia fala repetidas vezes. Será que eles não sabem o que significa essa palavra? A verdade é que eles
não sabem. Pensar de maneira diferente. Isso é o que significa essa palavra na língua grega. Pense
diferente! Não continue pensando da mesma maneira que você normalmente pensa. Você não pode vir à
Igreja de Deus e continuar cometendo adultério. Você não pode vir à Igreja de Deus e roubar a Deus,
como alguns ainda fazem!
Há pessoas que estão roubando a Deus! E eu penso: “O que você está fazendo? Você acha que eu sou tolo?
Você acha que eu, o apóstolo de Deus, sou estúpido?” mas o tempo está se esgotando para essas pessoas.
Mais algumas semanas e elas serão expulsas. Todas elas. Porque é mais de um. Muitos estão fazendo isso.
E se você não se arrepender diante de Deus e mudar imediatamente: Sayonara, dos vedanya, au
wiedersehen! E como eu sei que vocês só entendem inglês: bye,bye. Essas pessoas estão doentes! Na
Igreja de Deus nós servimos a Deus. Nós nos esforçamos para obedecer a Deus em tudo. Não podemos
cometer adultério na Igreja de Deus. Não podemos roubar a Deus. Não podemos fazer esse tipo de coisa.
Essas coisas não são toleradas na Igreja de Deus! Não podemos simplesmente vir como estamos. Deus diz
que devemos mudar. Que devemos pensar de maneira diferente. E se as pessoas querem brincar com Deus,
se elas enviam apenas 5% ou 3% do seu salario, somente para manter as aparências, somente para poder
dizer: “Estou dando o dízimo. Eu estou obedecendo”. Você é um mentiroso! Você está roubando a Deus
Todo-poderoso! Como pode uma pessoa que se supõe que pensa da maneira correta fazer algo assim? Isso
é algo que eu não posso entender! De verdade.
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Você acha que pode ter um relacionamento com Deus e com Jesus Cristo e continuar fazendo o que quiser,
continuar pecando semana após semana, conscientemente, sem lutar contra o pecado? Porque se você está
lutando contra o pecado e quer mudar, então você está fazendo as coisas de maneira diferente. Você está
tentando fazer determinadas mudanças na sua vida. Você pode tropeçar e cair de vez em quando, em
algumas coisas, mas há certas coisas nas que você já não cai. Há certas coisas nas você não já não cai,
coisas nas que você precisa ser honesto, porque são coisas que estão diretamente ligadas à seu
relacionamento com Deus. E se não somos honestos em nosso relacionamento com o Grande Deus do
universo, que vê tudo o que fazemos, não seremos honestos nas coisas físicas na nossa vida. Não seremos
fiéis aos outros seis mandamentos, no nosso relacionamento com outros seres humanos, porque então é
mais fácil transgredir alguns deles. É mais fácil desobedecer alguns deles. Mas a mente humana, com o
espírito de Deus, se você está colocando Deus em primeiro lugar, há coisas que você nunca fará depois
que Deus lhe chama a ser parte da Igreja de Deus. Você nunca trabalhará no Sabbath. Você será honesto
nisso. Do pôr do sol na sexta-feira ao pôr-do-sol no sábado. Isso é algo que você simplesmente não fará.
Você vai lutar contra isso. E se você perceber que há coisas que você faz de errado nessas áreas, você se
arrepende rapidamente e nunca mais faz isso, porque você está convencido disso. Você quer honrar a Deus
e colocar a Deus em primeiro lugar na sua vida. E com relacionamentos entre os seres humanos, essas
coisas podem levar mais tempo, porque são mais difíceis de ver. Mas quando se trata de Deus, isso não
deve ser tão difícil de ver, se o espírito de Deus está em você.
Bom, não estava nos meus planos falar sobre isso agora, porque esse é um assunto do que vamos falar em
alguns sermões mais adiante. Mas eu simplesmente não posso entender como nós, os seres humanos,
podemos fazer as coisas que fazemos.
E novamente aqui. Ele diz: Uma dessas pessoas correu e molhou uma esponja em vinho comum, pôs
na ponta de um bastão e deu para Jesus beber. Mas outros disseram: Espere. Vamos ver se Elias...
Não é Elias. É “meu Deus YAHWEH”, ou “nosso Deus, YAHWEH”. Porque eles estavam todos juntos ali.
E também por causa disso, essa palavra é usada aqui. ...vem salvá-lo! Então Jesus clamou novamente
bem alto e entregou seu espírito. Ele morreu.
Porque nós temos uma essência de espírito em nós. E quando nosso coração deixa de bater e o sangue
deixa de circular por nossas veias, quando deixamos de respirar, isso é o que acontece com a essência de
espírito que está na mente humana. Isso não é algo tem vida própria, mas que permanece vivo apenas
quando está em um corpo vivo. E essa essência, que é como o disco duro de um computador, volta para
Deus. Essa essência é algo espiritual e isso volta para Deus. E Deus guarda isso. E nessa essência de
espírito tudo sobre nós fica guardado, tudo o que vivemos ao longo da nossa existência, desde o momento
em que nascemos. E não podemos entender isso. Isso é algo que é espirito em sua composição. É algo que
Deus deu aos seres humanos, é algo que vai além de tudo que é físico.
Como uma câmera, que você tem que colocar um cartão SD nela. E essa câmera grava as cosias. Se eu me
lembro de apertar o botão e de gravar o som com o equipamento que temos. Isso não é como antes. Isso
melhorou muito. A qualidade agora é muito melhor. Isso é mais fácil agora, pode ser feito de maneira mais
fácil. Existem micro cartões SD que são ainda menores e que podem armazenar toneladas de informações.
E tudo isso é algo físico. E para nós é difícil entender como funcionam essas coisas, as diferentes funções
que têm. Mas o que Deus colocou nas nossas mentes é algo muito, muito, muito mais complexo do que
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tudo isso, porque não é algo físico, mas é espírito. E isso não tem vida em si mesmo, é simplesmente uma
essência de espírito. Como o que Deus criou no mundo espiritual de Deus, que está composto de espírito.
E somente os seres espirituais podem ver isso. Mas isso é espírito e não tem vida em si mesmo. Não há
vida nisso. E quando as pessoas sejam ressuscitadas, Deus colocará essa essência de espírito, que Ele
guardou, em um corpo físico novamente. Em um corpo físico ou em um corpo espiritual. É incrível o que
Deus pode fazer!
Jesus Cristo morreu. E as pessoas não podem entender isso. “Ele era Deus antes. E como Deus não pode
morrer, ele não estava morto realmente”. Eles lêem certos versículos na Bíblia, que eles interpretam
erroneamente, e pensam que Jesus foi visitar os demônios no Tártaro ou em qualquer lugar. Eles acreditam
que durante esses três dias ele esteve lá conversando com os demônios, no mundo espiritual. Porque ele
era Deus e Deus não pode morrer. E eles ficam presos nessas coisas. E até mesmo na Igreja de Deus as
pessoas estavam presas a algumas dessas coisas no passado, porque ainda não havíamos sido totalmente
libertados dessas coisas. Até que compreendemos que Cristo não existia antes de nascer como ser humano.
Sua existência já estava nos planos de Deus, como o fundamento de todo o grande propósito de Deus, tudo
ia ser construído sobre ele. Ele ia nascer como ser humano, ele ia viver como ser humano. O Filho de
Deus. E através de sua morte e sua vida, a Família de Deus seria criada. Incrível! Ele é o fundamento, o
começo de tudo. E tudo já planejado, com base nesse entendimento, na sabedoria de Deus Todo-Poderoso,
como Deus diz, antes que qualquer coisa fosse criada. E é impressionante entender essas coisas. Coisas
que o mundo não sabe.
“Ele entregou seu espírito”. Ou seja, ele morreu e Deus recebeu essa essência de espírito. Ele esteve morto
por vários dias. Morto, morto, morto, morto. Simplesmente morto. Sem vida. Não havia vida nele. Ele não
foi ao céu. Ele não foi a nenhum lugar para ficar conversando com os demônios, ou seja o que for que as
pessoas imaginem. Porque elas têm que fazer algo com a sua estúpida crença na trindade, que não existe.
João 19. Vamos ler o que João escreveu sobre isto para que entendamos um pouco mais sobre essa
história, e depois voltaremos para Mateus 27. É bom ler as outras narrações, porque cada um deles
acrescenta um detalhe diferente, outras coisas para que possamos entender melhor o que estava
acontecendo. João 19:28 - Mais tarde, sabendo então que tudo estava concluído, para que a
Escritura se cumprisse, Jesus disse: “Tenho sede”. Ele sabia que ele ia passar por todas essas coisas.
Mesmo quando ele disse: “Pai, se houver outra maneira”, ele sabia o que ia acontecer com ele. E aqui ele
está pendurado em um madeiro, e ele sabia que assim era como ele ia morrer, ele sabia que estava prestes
a morrer. Ele sabia o que estava prestes a acontecer. E não sabemos exatamente quando esse soldado veio
e perfurou o lado de Jesus com uma lança. Aqui não diz quando isso foi exatamente. Mas ele sabia que
tudo já havia sido cumprido, que tudo tinha terminado. E que ele estava prestes a cumpri coisas muito
mais importante. Incrível!
Ele disse: “Tenho sede”. Estava ali uma vasilha cheia de vinagre. Então embeberam uma esponja
nela, colocaram a esponja na ponta de um caniço de hissopo e a ergueram até os lábios de Jesus.
Tendo-o provado, Jesus disse: “Está consumado!” Tudo foi cumprido. Então inclinou a cabeça e
entregou seu espírito. Sabemos que, antes disso, logo antes disso, o soldado veio e perfurou o seu lado
com uma lança. E então ele morreu. João também narra isto aqui. E isso ocorreu por volta das 3 da tarde.
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E é importante entender isso, por causa do que aconteceu a seguir. E novamente aqui, uma incrível
história, as coisas que ele passou até o momento da sua morte.
Vamos voltar a Mateus 27, no versículo 51 - Naquele momento, o véu do templo rasgou-se em duas
partes, de alto a baixo. Que coisa incrível! Antes tinha ficado escuro em toda a Terra entre o meio dia e
as 3 da tarde. E agora, exatamente no momento em que ele morreu, o véu do templo se rasgou. Não na
parte do templo onde os sacerdotes serviam todos os dias, mas na última parte. E detrás desse véu era onde
estava a arca da aliança, era a parte que representava o trono de Deus, era onde o sumo sacerdote só podia
entrar uma vez por ano, no Dia da Expiação. E aqui diz que o véu se rasgou de cima para baixo. E isso nos
mostra algo muito bonito que Deus fez aqui, porque isso revela que agora o caminho para o Santo dos
Santos estava aberto para os seres humanos! Incrível. Para os seres humanos, através de Jesus Cristo,
através da sua morte e do que acabava de acontecer. E essas são coisas muito bonitas que Deus nos mostra
para nos ajudar a ver o que Ele está cumprindo, Seu propósito e Seu plano; física e espiritualmente.
E diz aqui: Naquele momento, o véu do santuário rasgou-se em duas partes, de alto a baixo. A terra
tremeu, e as rochas se partiram. Os sepulcros se abriram, e os corpos de muitos santos que tinham
morrido foram ressuscitados.
E isso é algo interessante aqui. Primeiro, a maneira como a palavra “santos” é usada aqui. Essa palavra
vem da palavra “sagrado” e significa simplesmente “os que foram santificados”. Os que Deus separou
para uso e propósito sagrado. Os que Deus chamou e deu Seu espírito santo para separá-los para um
determinado propósito. E antes disso, Deus tinha trabalhado com profetas e outras pessoas ao longo do
tempo. E aqui diz: ...que tinham morrido foram ressuscitados. E, saindo dos sepulcros, depois da
ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram a muitos.
E antes algumas pessoas na Igreja de Deus conjecturavam, se perguntavam sobre essas coisas aqui. E eu
acredito que agora está revelando um pouco mais sobre isso Deus, o que isso significa. E, saindo dos
sepulcros, depois da ressurreição de Jesus. E aqui a palavra depois também é traduzida como “por causa
de”. Por causa da ressurreição de Cristo. Isso se refere ao plano de Deus. Isto se refere ao que acontecerá
depois, por causa do que Cristo tinha acabado de fazer aqui, por causa das coisas que ele tinha cumprido.
E da mesma maneira que o véu do templo se rasgou em dois, de cima para baixo, abrindo o caminho para
o Santo dos Santos, esse processo ainda não tinha começado no que diz respeito à Igreja. A Igreja ainda
não tinha sido fundada. A Igreja só ia ser fundada no Dia do Pentecostes daquele ano, ano 31 d.C. Mas
isso era algo profético, algo que aconteceria no futuro. O caminho para o Santo dos Santos estará aberto
para nós. E por causa das coisas pelas quais Jesus Cristo passou, por causa de sua morte, podemos agora
nos apresentar diante de Deus em oração sempre que quisermos, a qualquer momento. Podemos entrar no
Santo dos Santos, como falamos na série de sermões anterior e lemos no livro de Hebreus. E acho que
lemos isso aqui também.
Esta é uma história incrível aqui, as coisas que estavam acontecendo. Ele mostra aqui o que estava sendo
cumprido como resultado do que Jesus acabava de fazer. Não se trata de algo que aconteceu naquele
momento. Isso não tem sentido. Nunca teve sentido. Quem são essas pessoas que entraram na cidade? E se
eles tivessem ido para a cidade, se os profetas tivessem sido ressuscitados naquele momento, quando foi
que eles morreram? Quanto tempo eles viveram depois de serem ressuscitados? E por que não há
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testemunho de tudo isso, de todas essas coisas que supostamente ocorreram então? Porque se isso fosse
verdade, certamente alguém teria escrito sobre isso. Certamente alguns dos profetas, alguns dos
discípulos, alguns dos apóstolos escreveriam sobre esse milagre. Mas isso se trata de algo profético que
Deus estava revelando aqui. Eles sairão do seu túmulo “como conseqüência” da ressurreição de Cristo. E
quando será isso? É como o que aconteceu com o véu do templo. Isso não aconteceu
imediatamente. ...entraram na cidade santa e apareceram... E em grego essa não é a palavra
“apareceram”. Essa palavra significa “declarar”, dizer algo. Eles começaram a declarar certas coisas. ...e
declararam a muitos. E essa palavra não significa muitas pessoas. Essa palavra significa que eles
declararam muitas coisas. Isto mostra algo que acontecerá no futuro. Algo que acontecerá como resultado
das coisas que Jesus Cristo cumpriu. É por isso que os 144.000 poderão cumprir o que eles vão cumprir.
Quando esses indivíduos sejam ressuscitados, como consequência das coisas que Jesus cumpriu, por causa
da sua ressurreição, eles irão a Jerusalém. E nós entendemos o que “Jerusalém” significa. Entendemos que
significa muito mais que uma cidade. ...e declaram muitas cosias. Eles terão poder para cumprir isso,
para declarar, para falar a outros sobre o caminho de vida de Deus nesta terra, para ensinar sobre o
caminho da vida de Deus, para julgar de acordo com os caminhos de Deus nesta terra.
E eu quero que fique bem claro que aqui não está falando de algum indivíduos que foram ressuscitados
entraram na cidade naquele dia, de repente, r que foram vistos por muitos. E eu sei que o que eu estou lhe
dizendo vem de Deus Todo-Poderoso. Isso é outra coisa que está sendo corrigida, que Deus está
corrigindo. Porque pensávamos que isso é o que vai acontecer quando Jesus Cristo voltar. E claro que
Deus pode fazer o que Ele quiser; mas uma coisa não tem nada a ver com a outra. E eu duvido que isso
seja o que vai acontecer. Porque isto aqui se refere a outra coisa. Isso é algo de natureza profética. Isso é
algo que acontecerá como resultado do que Jesus acabava de cumprir. E aqui Deus mostra algo que
magnifica o que Jesus acabava de cumprir, a razão pela qual ele morreu. Jesus disse: “Está consumado.”
Tudo está terminado. Tudo está cumprido. Isto é o que significa. Tudo estava cumprido, estava terminado.
E agora o caminho está aberta. O caminho está aberto para que a Família de Deus seja criada. Porque se
ele não tivesse passado por tudo o que ele passou, os que morreram na fé, na certeza, na confiança de que
um Messias viria... Isso não poderia acontecer. Mas agora eles têm acesso a isso, por causa do que ele
tinha acabado de cumprir. Ele cumpriu isto. Incrível!
Versículo 54 - Quando o centurião e os que com ele vigiavam Jesus viram o terremoto e tudo o que
havia acontecido, ficaram aterrorizados e exclamaram: “Verdadeiramente este era o Filho de
Deus!” Eles ficaram aterrorizados com o que viram. Isso os sacudiu, isso os fez tremer por dentro. E o
fato de que eles admitissem isso diz muito. Embora eu duvido muito de que eles continuaram acreditando
nisso, porque, sabendo como são os seres humanos, depois de algum tempo eles começaram a pensar:
“Talvez tenha sido apenas um fenômeno natural, uma coincidência”.
Versículo 55 - Muitas mulheres estavam ali, observando de longe. Elas haviam seguido Jesus desde a
Galiléia, para o servir. Entre elas estavam Maria Madalena; Maria, mãe de Tiago e de José; e a mãe
dos filhos de Zebedeu. Outros detalhes da história aqui.
Vamos a João 19. Temos que ir comparando uma narrativa como outra, porque às vezes um deles
acrescenta algum detalhe, umas palavras, que esclarece um pouco mais uma determinada parte da história.

!12

João 19:31 - E os judeus, porque era o dia da preparação, não queriam que os corpos ficassem ali
pendurados até o dia seguinte, pois era um Sabbath especial... Aqui diz que era o dia da preparação.
Continuando. ...pois era um Sabbath especial... Eram as 3 horas da tarde quando ele morreu e eles ainda
estavam pendurados no madeiro, os três. E agora seriam mais as 4 da tarde mais o menos, e os judeus não
queriam que os corpos permanecessem lá por mais tempo. Mas porque? Porque dentro de algumas horas
começaria um Sabbath anual, um Dia Sagrado anual. E eles não queriam que os corpos permanecessem lá
porque eles não podiam abaixar os corpos em um Sabbath, naquele Dia Sagrado anual, porque eles não
podiam trabalhar naquele dia, eles não podiam fazer essas coisas naquele dia. E por isso eles queriam
descer os corpos antes que o Sabbath anual, esse Dia Sagrado anual, começasse. E quando esse dia ia
começar? Ao pôr-do-sol. E a hora do pôr-do-sol estava se aproximando. Talvez já fosse às quatro da tarde
ou mais tarde ainda. Aqui não diz exatamente que hora era. Mas já era depois das 3 da tarde, e eles
queriam descer os corpos dos postes antes que o Dia Sagrado começasse.
E aqui é onde os seguidores do cristianismo tradicional metem os pês pelas mãos em tudo isso. Porque
eles lêem aqui que era um “dia de preparação, e sua compreensão da Bíblia, sua compreensão dos Dias
Sagrados de Deus é tão pobre, tão pouca, que eles pensam: “O dia da preparação para os judeus é sempre
na sexta-feira”. Estúpidos. Tolos. Ignorantes. Não. Esse Sabbath do que eles falam aqui era um Sabbath
anual, era um Dia Sagrado anual. Isso pode cair em qualquer dia da semana, dependendo de quando esse
Dia Sagrado é. Não tem que ser necessariamente no sétimo dia da semana. Os Dias Sagrados anuais
podem cair em qualquer dia da semana. E neste caso aqui, esse Dia Sagrado não caiu no sábado, não era o
Sabbath semanal. E por isso esse “dia da preparação” aqui não era na sexta-feira. Esse não foi o caso aqui
quando Jesus Cristo morreu. Incrível, o que estava acontecendo. E aqui diz muito claramente que o dia
para o que eles estavam se preparando não era o Sabbath semanal, como muitos pensam. É por isso que
eles acham que era uma sexta-feira. É por isso que eles pensam que Cristo morreu numa sexta-feira. E eles
chamam esse dia de sexta-feira Santa. E eu não entendo o porquê. Não teve nada de santo ou de bom o dia
que Jesus morreu. Eles deveriam chamar esse dia de sexta-feira triste e não sexta-feira santa. O dia que
eles mataram o Messias, o dia que eles sacrificaram o Cordeiro do Pessach. Mas eles chamam esse dia de
sexta-feira santa. Essas são suas idéias e crenças. É por isso que eles acreditam que Jesus ressuscitou em
um domingo de manhã. Eles não acreditam em nada do que Jesus Cristo disse. Eles não acreditam nas
suas palavras, mas acreditam em algo totalmente diferente. E o que eles acreditam denega que ele seja o
Messias. E seria de esperar que as pessoas pensassem um pouco sobre isso, mas elas não se preocupam
com isso. E a verdade é que elas não se importam com isso.
E os judeus, porque era o dia da preparação, não queriam que os corpos ficassem ali pendurados
até o dia seguinte, pois era um Sabbath especial, pediram, exigiram, então a Pilatos que mandasse
quebrar as pernas dos homens e que eles tirassem os corpos de lá. Que pessoas mais agradáveis, não
é? Eles não somente queriam que ele fosse pendurado em um madeiro, mas eles também queriam que ele
morresse mais rápido. Por seu Dia Sagrado, seu feriado estava prestes a começar, e não estaria bem que
eles ficassem pendurados no madeiro para que eles morressem devagar durante o Sabbath. “Vamos ver o
que podemos fazer para que eles morram mais rápido e assim que possamos descer os corpos enterrá-los,
colocá-los em algum túmulo antes que comece nosso Dia Sagrado. Porque somos muito justos e queremos
honrar a Deus!”. E essas coisas continuam sendo assim no mundo de hoje. Isso é o mesmo que naquela
época. Essas pessoas estão doentes. São pessoas doentes e pervertidas quando se trata de suas crenças, de
defender o que elas acreditam.
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Mas ninguém se pergunta: “Por que eles queriam quebrar as pernas deles? Como isso podia fazer com que
eles morressem mais rápido?” Claro! Por favor! Por que ninguém se faz perguntas como esta? Por que
você acha que eles queriam quebrar as pernas deles para que assim eles morressem mais rápido e eles
pudessem descer os corpos dos postes? Seria normal que você se perguntasse isso. Mas por que
interromper essa história aqui com esse detalhe? Essa não é uma estorinha para dormir. Mas talvez para
alguns é. Eu não sei. Isso é apenas uma estória. Nós não queremos pensar sobre isso, não é?” Desculpemme, mas não posso deixar de zombar um pouco da estupidez dessas crenças e idéias, porque as pessoas
não fazem perguntas sobre isso.
E eles então foram exigir a Pilatos que ele mandasse quebrar as pernas daqueles homens para que assim
eles morressem mais rápido. Eles poderiam ter pensado: Vamos cortar a garganta deles. Ou vamos cortálos em algum lugar para que eles sangrem e morram mais rápido”. Mas não! “Vamos fazê-los sofrer mais.
Um pouco mais de dor. Nós queremos que eles morram rápido mas não tão rápido. Nós só queremos que
eles morram para poder baixar os corpos de lá e enterrá-los. Então, vamos quebrar as pernas deles e deixálos sofrer um pouco mais, para que possamos vê-los desmaiar nos seus últimos momentos”. Porque, o que
estava acontecendo? Eles não estavam pendurados com os braços abertos. E quando os soldados
quebraram as suas pernas, como seus braços estavam cruzados sobre suas cabeças, se eles não pudessem
sustentar seus corpos com suas pernas, elas já não podiam mais respirar e sufocariam até morrer. Eles
sufocariam e morreriam. Incrível. Eles começariam a sufocar e morreriam. Eles não viveriam muito mais
tempo. Ideias doentias e pervertidas dos seres humanos! Eu preferiria que eles me deixassem sangrar e
morrer rapidamente porque eu não gostaria de sofrer mais do que o necessário! Eu não sei vocês, mas eu
não quero sofrer por muito tempo. Eu não quero ficar agonizando até morrer.
Você pode imaginar que suas pernas sejam quebradas, como isso deve doer, e o peso do seu corpo inteiro
puxa seus braços para baixo, seus pés estão pregados com pregos e o peso do seu corpo está lhe puxando
para baixo e você não pode sustentar seu corpo porque suas pernas estão quebradas, porque eles
quebraram suas pernas? Que prazer isso deve ter dado a eles! Ver como eles sofriam mais! Ver sua agonia
ali, com as pernas quebradas, tentando respirar. Eles não continuaram vivos por muito tempo. Eles
morreram bem rápido. Mas os seres humanos gostam de ver a outros sofrer. Gostam de ver muito
sofrimento. É inacreditável como são os seres humanos, como podem ser os seres humanos, quando vêem
outras pessoas sofrerem. “Eles merecem isso. Eles merecem sofrer. Queremos celebrar o nosso Dia
Sagrado e temos que colocá-los em uma tumba agora. Porque fazemos o que é justo! E por isso você tem
que matá-los rapidamente. Deixe-os sofrer, mas mate-os rapidamente.”
Me desculpe, mas imagino o que estava acontecendo ali, nessa parte da história, e penso em como os seres
humanos estão doentes. Penso no que acontecerá com eles quando eles entendam o que fizeram quando
mataram Jesus Cristo. Porque algo que os seres humanos têm dificuldades para entender, para aceitar, é
que toda pessoa que já viveu matou Jesus Cristo. Eles precisam conhecer essa história. Eles precisam
saber o que aconteceu para abrir o caminho para que eles possam ter vida, uma nova vida. Incrível! Eles
têm que reconhecer que seus pecados mataram Jesus Cristo, porque seus pecados precisam ser perdoados
através de seu Pessach, Jesus Cristo. Há tanto que aprender, tantas coisas que precisam ser entendidas!
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E eles foram pedir a Pilatos que mandasse quebrar as pernas daqueles homens para acelerar o processo,
pra que eles morressem mais rápido. Porque tivessem ficado pendurados lá, se suas pernas não tivessem
sido quebradas, eles poderiam continuar vivos até o dia seguinte. E possivelmente mais um dia,
dependendo do seu estado de saúde, dependendo da sua condição física.
E aqui diz: Os soldados foram e quebraram as pernas do primeiro homem que tinha sido pregado no
madeiro com Jesus e depois quebraram as pernas do outro. 33 Mas, quando chegaram perto de
Jesus... E isso aconteceu depois das 3 da tarde, entre as 3 e as 4 da tarde, talvez. ...e viram que ele já
estava morto, não quebraram suas pernas. Não havia mais necessidade disso porque ele já estava
morto. Por que quebrar suas pernas se ele já estava morto. E eles também tiveram que ver o sangue, por
causa do que um dos soldados tinha feito. Como João também narra aqui. Que um dos soldados veio e
perfurou seu lado com uma lança e que da ferida saíram água e sangue. Isso é o que Joao diz no seguinte
versículo.
Versículo 34 - Porque um dos soldados... Aqui é explicado por que ele já estava morto. ...abriu o lado
de Jesus com uma lança, e da ferida saíram sangue e água. E era por volta das 3 horas da tarde, quando
tudo isso aconteceu, quando ele disse o que ele disse e tudo mais. Ele sabia que seu tempo havia chegado
e que tudo tinha sido cumprido, que tudo estava terminado.
E aquele que viu isso, dá testemunho, e seu testemunho é verdadeiro. Eu gosto muito da maneira que
isso foi escrito. Quem você acha que escreveu isso? Foi João. Ele está dizendo aqui que ele sabe o que viu.
E aquele que viu isso, dá testemunho, está dizendo o que viu, e seu testemunho é verdadeiro. Ele pode
contar isso porque ele viu o que aconteceu. Ele sabe que está dizendo a verdade, e dela testemunha
para que vocês também creiam. Estas coisas aconteceram para que se cumprisse a Escritura:
“Nenhum dos seus ossos será quebrado”. E, como diz a Escritura noutro lugar: “Olharão para
aquele que traspassaram”. Seu corpo foi transpassado com uma lança. E eles olharam ao que
traspassaram, ao que eles mataram dessa maneira. Seu sangue tinha que ser derramado. Ele não podia
morrer asfixiado, mas ele tinha que morrer de uma maneira que seu sangue fosse derramado.
Versículo 38 - Depois disso José de Arimatéia, que também era discípulo de Jesus, mas o era
secretamente, porque tinha medo dos judeus... A história continua aqui e há outras passagens que falam
sobre isso. José era um homem muito rico que cria em Jesus Cristo, nas coisas que Jesus dizia. Ele seguia
Jesus Cristo. Ele era seu discípulo. Não um dos discípulos que mais tarde se tornariam apóstolos, mas ele
era alguém que apoiava as coisas que estavam ocorrendo. E aqui diz que este indivíduo pediu licença a
Pilatos para levar o corpo de Jesus. Pilatos deu licença, e José foi e retirou o corpo de Jesus.
Também Nicodemos... Este é o mesmo Nicodemos mencionado em João 3, que foi ter com Cristo de
noite porque ele não queria ser visto. Ele era uma pessoa importante entre os religiosos. Também
Nicodemos, aquele que antes tinha visitado Jesus à noite, como mencionado em João 3, chegou
trazendo uns trinta e cinco quilos de uma mistura de aloés e mirra. Eles já tinham as especiarias
aromáticas, já haviam preparado certas coisas, já tinham comprado certas coisas. E assim eles podiam
resolver tudo rapidamente porque José era um indivíduo muito rico. Não era difícil para ele resolver tudo
rapidamente. Os dois homens pegaram o corpo de Jesus e o enrolaram em lençóis...
Ele sabia que Jesus estava morto. Ele sabia o que estava acontecendo. Eles tinham visto tudo. E
certamente eles também viram quando os soldados perfuraram o lado de Cristo com a lança, eles ouviram
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quando Cristo clamou, eles ouviram o que ele disse. Eles sabiam que ele tinha morrido quando sua cabeça
caiu e ele ficou imóvel. E talvez já fosse depois das 3 da tarde. Não sabemos. Aqui não diz isso. E já era
mais tarde, porque eles tiveram que ir a Pilatos, ter uma audiência com ele, voltar e pedir que eles lhes
entregassem o corpo de Jesus. O tempo estava passando. Esse era o problema. Eles tinham que resolver
tudo muito rápido. E então eles pegaram um lençol enrolaram nele o corpo de Jesus. Mais tempo. Foi
necessário tempo para fazer tudo isso. nos quais haviam espalhado essa mistura. Era assim que os
judeus preparavam os corpos dos mortos para serem sepultados.
No lugar onde Jesus tinha sido crucificado havia um jardim com um túmulo novo onde ninguém
ainda tinha sido colocado. Como José era muito rico, ele podia preparar esse lugar. Essa era uma de suas
propriedades. Era dele. E o túmulo estava muito perto daquele lugar. Puseram ali o corpo de Jesus
porque o túmulo ficava perto e também porque o Sabbath dos judeus ia começar logo. E aqui diz
novamente que esse dia era o dia da preparação. E como o dia sagrado estava prestes a começar e eles
queriam ter tudo pronto, eles prepararam seu corpo, o enrolaram em um lençol e o colocaram no túmulo.
Isso foi o que José de Arimatéia e Nicodemos fizeram. Incrível! Uma história incrível!
Agora vamos ler a narração de Marcos. Marcos 15:42 - E, chegada a tarde, porquanto era o dia da
preparação, isto é, a véspera do Sabbath... E sabemos a qual Sabbath ele se refere aqui. E quando
alguém lê isso, é fácil pensar que era uma sexta-feira. Não, não era uma sexta-feira. Ele fala sobre isso
aqui, sobre quando tudo isso aconteceu, sobre o dia da preparação antes deste Dia Sagrado anual. Porque
era o dia do Pessach, mas ele também fala sobre a preparação para esse Dia Sagrado. E ele diz: ...chegou
José de Arimateia, senador honrado, que também esperava o Reino de Deus, e ousadamente foi a
Pilatos... E até mesmo o que foi traduzido aqui, sabemos como isso foi traduzido para o português.
Sabemos que há mais coisas que não foram traduzidas corretamente porque sabemos quando tudo isso
aconteceu. Aqui diz: “Chegada a tarde”. Sabemos que ainda não era de noite. Sabemos que o sol ainda não
tinha ido embora. Sabemos que o Dia Sagrado ainda não tinha começado. Porque o próprio contexto deixa
isso bem claro! Era quase de noite mas ainda não tinha anoitecido. Era quase de noite. A noite se
aproximava. E é por isso que eles fizeram o que eles fizeram no dia da preparação. Eles estavam com
pressa e tinham que resolver todas essas coisas. Incrível! Não é necessário saber aramaico, grego ou
qualquer outro idioma para entender isso. Nos escritos originais diz que estava anoitecendo, e não que já
era de noite. A noite se aproximava. Incrível! E você sabe o que acontece? Muitos sabem disso, mas eles
não se importam. “Isso não é importante”. Porque admitir isso levaria a outras perguntas para as quais eles
não têm respostas.
Versículo 43 - José de Arimateia, senador honrado, que também esperava o Reino de Deus, e
ousadamente foi a Pilatos, e pediu o corpo de Jesus. E Pilatos ficou surpreso de que Jesus já
estivesse morto. Como pode ser que ele já está morto? Se eram apenas 3:30 ou 4:00 da tarde quando eles
foram a Pilatos para pedir que ele mandasse quebrar as pernas daqueles homens. Como poderia ser que ele
já estava morto? E, chamando o centurião, perguntou-lhe se já havia muito que tinha morrido. Ele
mandou chamar o centurião, que sabia o que estava acontecendo, que estava lá, antes de tomar sua
decisão. E quanto tempo levou isso? Já estava quase escurecendo. O Dia Sagrado estava a ponto de
começar. Uma vez informado pelo centurião, ele entregou o corpo a José. Ele lhe deu licença para
enterrar a Jesus.
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E em cada uma das narrações encontramos mais detalhes. E quando juntamos todos esses detalhes temos
uma imagem mais nítida do que aconteceu. O tempo estava passando. Pilatos manda chamar o centurião
que lhe diz: “Sim, ele já está morto”.
E então temos a narração de Lucas. Lucas 23. E todas essas histórias se encaixam. Quatro testemunhas
diferentes - Mateus, Marcos, Lucas e João - dos acontecimentos da vida de Cristo e da sua morte. E eles
escreveram essas coisas de acordo com sua própria perspectiva. Eles escreveram tudo isso depois que
esses acontecimentos tiveram lugar. Lucas 23:50 - Havia um homem chamado José, membro do
Conselho, homem bom e justo... A palavra “bom" não aparece no texto original em grego. A palavra
usada significa “um homem próspero”. Isso é o que significa essa palavra. Ele era muito rico e justo. Ou
seja, ele se esforçava para viver da maneira correta. ...que não tinha consentido na decisão e no
procedimento dos outros. Ele era um membro do conselho dos judeus, era um homem respeitado, um
homem muito rico. E aqui diz claramente que ele não concordou com a decisão do resto, não concordou
com o que eles estavam fazendo, com o fato de que eles queriam prender Cristo para matá-lo. E aqui diz:
Ele era da cidade de Arimatéia, na Judéia, e esperava o Reino de Deus. Dirigindo-se a Pilatos, pediu
o corpo de Jesus.
Versículo 53 - Então, desceu-o, envolveu-o num lençol de linho e o colocou num sepulcro cavado na
rocha, no qual ninguém ainda fora colocado. Era o dia da preparação, e estava para começar o
Sabbath. Em outras palavras, estava se aproximando. Já estava escurecendo. Isso é o que significa essa
palavra. Que era quase de noite. A hora do pôr-do-sol estava se aproximando. O sol ainda não havia ido
embora. E eles terminaram de preparar tudo o que tinham que preparar para colocar o corpo de Jesus no
túmulo antes que o Dia Sagrado começasse. As mulheres que haviam acompanhado Jesus desde a
Galiléia, seguiram José, e viram o sepulcro, e como o corpo de Jesus fora colocado nele. Em seguida,
voltaram e prepararam perfumes... Voltaram para onde? Elas voltaram para casa suas casas. Aqui diz
que elas foram preparar perfumes e especiarias aromáticas. E descansaram no Sabbath, em obediência
ao mandamento. E qualquer pessoa que saiba algo sobre como observar um Sabbath anual ou um
Sabbath semanal, sabe que há certas coisas que podemos fazer e outras coisas que não podemos fazer.
Você não pode fazer certas coisas. Você não faz certas coisas. E é por isso que eles prepararam tudo o que
tinham que preparar e só foram comprar mais especiarias aromáticas no dia da preparação, no dia anterior
ao Sabbath semanal.
E sabemos que eles colocaram o corpo de Jesus no túmulo antes do pôr-do-sol. E as mulheres olhando
como o corpo de jesus era colocado no túmulo, como tudo tinha sido preparado. Elas estavam olhando o
que José e Nicodemos estavam fazendo. E elas queriam preparar mais especiarias aromáticas, mais do que
eles já tinham usado. O plano delas era ir e preparar mais. Mas primeiro elas tinham que comprar tudo
isso. E como era quase o Dia Sagrado e elas não podiam ir de compras, elas descansaram no Dia Sagrado
e no dia seguinte elas foram e compraram o que tinham que comprar. E quando foi isso? Na sexta-feira.
Porque o Dia Sagrado anual foi numa quinta-feira. E o dia seguinte, na sexta-feira, era outro dia de
preparação, desta vez para o Sabbath semanal. Foi então quando elas foram comprar e preparar as
especiarias.
E isso não é complicado. Bom, talvez seja complicado para os seguidores do cristianismo tradicional,
porque eles preferem não acreditar nessas coisas, embora esteja muito claro quando foi que tudo isso
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aconteceu. Isso pode ser comprovado. Você não precisa ter o espírito de Deus para provar isso, ok? Isso
está na Bíblia. A Bíblia diz claramente quando foi que tudo isso ocorreu. Os feitos estão registrados na
Bíblia. As coisas mencionadas em Levíticos 23 são muito claras, são muito simples. Mas o que geralmente
acontece é que as pessoas não aprenderam essas coisas. Ninguém ensinou isso a elas. Ninguém lhes falou
sobre isso. Elas não sabem o que está escrito no Antigo Testamento. Elas não sabem o que está escrito em
Levíticos 23 e em outras passagens da Bíblia que falam sobre essas coisas. Mas se as pessoas estivessem
dispostas a pesquisar um pouco... Sim, de fato, neste caso, elas podem entender em que época do ano tudo
isso aconteceu.
Jesus Cristo disse: “Eu lhes darei um sinal”. Um sinal que até mesmo uma mente não convertida pode
entender, pode calcular. Há muitas coisas que podem ser vistas nem compreendidas. E isso não significa
que todos possam entender e ver do que se trata tudo isso, mas todos podem ver o lado físico, podem
provar isso a si mesmos. Jesus deixou uma prova, um sinal que os seres humanos físicos podem ver. Mas
mesmo assim eles preferem crer que Jesus morreu numa sexta-feira de tarde e ressuscitou num domingo
de manhã. Isso para mim fede. É como enfiar a cabeça no vaso do banheiro depois de enchê-lo até
transbordar. Isso fede. Isso não cheira bem. E o mesmo acontece com esse assunto aqui. O que eles
fizeram, as coisas que eles preferem acreditar, isso é nojento. Os seres humanos estão doentes.
E aqui diz: Em seguida, foram para casa e prepararam perfumes e especiarias aromáticas. E
descansaram no Sabbath, em obediência ao mandamento. Há uma certa ordem aqui. Há uma certa
ordem aqui também, porque sabemos quando elas foram comprar as especiarias. Sabemos quando elas
prepararam as especiarias. Foi numa sexta-feira. E no dia seguinte elas descansaram. Elas não foram levar
isso ao túmulo no Sabbath semanal. Elas não foram levar isso no sábado. E quando foi que elas foram
levar isso? No domingo de manhã. Elas foram ao sepulcro no domingo de manhã para levar as especiarias
que elas tinham preparado na sexta-feira. Elas não podiam fazer isso no Sabbath, porque aqui diz que
naquele dia elas descansaram, de acordo com o mandamento. Elas entendiam o Sabbath semanal.
E na história fica bem claro o que estava acontecendo aqui.
Mateus 27 novamente. Mateus 27:57 - Quando... Outra vez a palavra errada aqui, porque essa palavra
não tem nada a ver com o tempo neste caso aqui. Eles usaram a palavra errada. Isso é simplesmente uma
expressão, para facilitar o fluxo da narrativa. Algo como “então” ou “ e como”. Porque ao usar a palavra
“quando” parece como se fosse indicar o momento em que algo aconteceu. E esse não é o caso. E às vezes
é horrível como algumas coisas foram traduzidas. E é claro que há um ser que teve muito a ver com isso
também. Mas eu não quero falar sobre isso agora. Essa palavra aqui serve somente para facilitar o fluxo da
narração. “E como”. E como já estava anoitecendo... E aí é onde estamos na história. Estava
escurecendo, a noite estava caindo. ... veio um homem rico de Arimatéia, chamado José... E isso é tudo.
Aqui diz: quando estava escurecendo no dia da preparação, no dia do Pessach. Porque era um dia de
preparação para o Dia Sagrado anual que estava prestes a começar, que ia começar depois do pôr-do-sol, o
1º dia dos Pães Ázimos. E por causa disso, porque eles sabiam disso ...veio um homem rico da
Arimatéia, chamado José, que também era um discípulo de Jesus. Ele era um seguidor de Jesus. Ele
acreditava nas coisas que Jesus fazia e dizia. Este foi falar com Pilatos... Ele estava em uma situação
difícil como um judeu, como um conselheiro, como um homem rico. Isso não era algo fácil para ele.
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Este foi falar com Pilatos e pediu o corpo de Jesus, e Pilatos ordenou que lhe fosse entregue. José
tomou o corpo, envolveu-o num lençol limpo de linho e o colocou num sepulcro novo, que ele havia
mandado cavar na rocha. E aqui podemos ver bem claro que o sepulcro era dele, que era sua
propriedade, que pertencia a ele. Ele era um homem rico. Ele tinha mandado esculpir esse túmulo na rocha
para ser colocado lá quando ele morresse. E aqui diz: E, fazendo rolar uma grande pedra sobre a
entrada do sepulcro... E para nós é difícil entender essas coisas porque não estivemos lá, não vimos o que
eles costumavam fazer. A pedra era bastante grande, mas a entrada do túmulo não era uma cavidade
grande. As tumbas eram lugares onde uma pessoa tinha que se agachar para entrar nelas. A entrada não era
grande. Mas eles costumavam colocar pedras muito grandes e pesadas, uma pedra redonda que eles
podiam rolar para fechar a entrada do lugar. E, fazendo rolar uma grande pedra sobre a entrada do
sepulcro, se retirou. E quando tudo isso aconteceu? Tudo estava terminado no final do dia do Pessach,
pouco antes de começar o Dia Sagrado. Isso era o que eles queriam fazer, essa era sua meta. E Deus os
abençoou para que eles pudessem terminar tudo a tempo.
E justo antes que começasse o Dia Sagrado, o 1º dia dos Pães Ázimo, que é um Sabbath anual, tudo estava
terminado e essa pedra foi colocada na entrada do túmulo onde o corpo de jesus tinha sido colocado antes
do pôr-do-sol. Em que dia? Não na sexta-feira. Voltaremos a isso mais adiante. Eu já falei sobre isso antes.
Isso é algo fácil de entender.
Versículo 62 – Então... E essa palavra é a mesmo que é usada no versículo 57, mas aqui eles a traduziram
dessa maneira. Por que eles não a traduziram como “quando”? Então, no dia seguinte... Continuando
com a história, então, no dia seguinte. Continuando com a história, contando que era o Dia Sagrado.
Sabemos que era o Dia Sagrado. E aqui diz: Então, no dia seguinte, isto é, depois do dia da
preparação, os principais sacerdotes e os fariseus se reuniram e foram falar com Pilatos... Em um
Dia Sagrado! Eles estavam nervosos. Por que eles fariam algo assim? Eles fizeram algo que normalmente
não fariam em um Dia Sagrado porque, de repente, algo começou a incomodá-los. Eles começaram a
pensar (algo que vindo destes judeus não pressagiava nada bom). Aqui que os principais sacerdotes e os
fariseus se reuniram e foram falar com Pilatos... No 10 dia dos Pães Ázimos. Aqui é muito claro
quando isso aconteceu. ... e disseram: Senhor, lembramos que, enquanto ainda estava vivo, aquele
impostor disse: “Depois de três dias ressuscitarei”. E eles ouviram mais do que eles estavam dispostos
a admitir, porque tentaram distorcer o que Cristo tinha dito sobre o templo e tudo mais. Eles zombaram
dessas coisas, quando de fato eles tinham ouvido muito bem o que Cristo tinha dito: “Depois de três dias
ressuscitarei”. Eles sabiam o que isso significava. Eles eram mentirosos, embusteiros. Eles eram os
mentirosos, mas eles disseram que Cristo estava mentindo? Eles eram mentirosos, embusteiros, como
tantos outros religiosos que sabem muito bem determinadas coisas. Muitos não sabem, a maioria não sabe.
A maioria simplesmente cresce com essas crenças sem jamais questionar isso. Eles nunca pensam sobre
isso e são escravos disso. De verdade. Normalmente, se alguém nasce numa família católica, essa pessoa
permanece católica o resto de sua vida. Se alguém nasce numa família de testemunhas de Jeová, se alguém
cresce nessa religião, essa pessoa segue nesta religião o resto da vida. Batistas? Os batista do sul desse
país. Os católicos costumam dizer que se alguém nasce católico é católico toda a sua vida. E há muita
verdade nessas coisas. E o mesmo é válido para muitas religiões.
E eles disseram: Lembramos que o ouvimos dizer:” Depois de três dias ressuscitarei”. Ordena, pois,
que o sepulcro dele seja guardado até o terceiro dia... “Temos que certifica-nos de que isso não
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aconteça durante estes três dias”. Eles não disseram durante um dia e meio. Eles disseram: “Ordena, pois,
que o sepulcro dele seja guardado até o terceiro dia”. ...para que não venham seus discípulos e,
roubando o corpo, digam ao povo que ele ressuscitou dentre os mortos. Este último engano será pior
do que o primeiro”. “A situação só vai piorar se não colocarmos alguns guardas para garantir que seu
corpo fique lá”. Então Pilatos lhes disse: Levem estes soldados com vocês e guardem o túmulo o
melhor que puderem. Eles foram, puseram um selo de segurança na pedra... Eles não só colocaram
alguns guardas vigiando, mas eles também puseram um selo de segurança na pedra para que ninguém
pudesse removê-la. Isto significa que a pedra, uma pedra redonda, ficou bloqueando totalmente a saída do
túmulo. E eles colocaram outras pedras grandes em ambos os lados para segurá-la. Foi assim que eles
puseram um selo na pedra, bloqueando-a com outras pedras para que não pudesse ser removida
facilmente. ...e deixaram os soldados ali, guardando o túmulo. Isso foi o que eles fizeram.
Voltemos à narração de Lucas 23. Vamos começar a nos centrar na sequência dos acontecimento, no
momento dos acontecimentos relacionados à ressurreição de Cristo. A história continua. O corpo de Jesus
foi colocado no túmulo e agora vamos ver o que aconteceu quando ele ressuscitou.
Primeiro temos que ver o que fizeram as mulheres que prepararam as especiarias aromáticas para colocar
no corpo de Cristo. Vamos ler isso novamente em Lucas 23:52, para entender o contexto aqui. Versículo
52 – José, José de Arimateia, foi e pediu a Pilatos o corpo de Jesus. Então tirou o corpo da cruz e o
enrolou num lençol de linho. Depois o colocou num túmulo cavado na rocha, que nunca havia sido
usado. Era o dia da preparação, e o Sabbath já estava para começar. Em outras palavras, estava
escurecendo. Esse dia se aproximava. Já tinha começado. As mulheres que haviam seguido Jesus desde
a Galileia foram com José e viram o túmulo e como Jesus tinha sido colocado ali. Eles ficaram ali
olhando até que tudo estava pronto, como falamos. Depois voltaram para casa e prepararam perfumes
e óleos para passar no corpo dele. E no Sabbath elas descansaram, de acordo com o mandamento. E
novamente aqui, o momento em que tudo isso aconteceu. É importante entender o que elas fizeram. Elas
não foram comprar essas coisas no Dia Sagrado anual. Elas foram comprar e preparar as especiarias
aromáticas na sexta-feira, que era um dia de preparação, e depois elas descansaram no Sabbath semanal.
E em Marcos 16 podemos ver claramente o que aconteceu então. Marcos 16:1 - E quando o Sabbath, o
Sabbath anual, o Dia Sagrado anual, terminou, Maria Madalena, Salomé e Maria, mãe de Tiago,
compraram especiarias aromáticas... Aqui podemos ver claramente que não era domingo! Porque elas
foram ao túmulo no domingo. E também não era o Sabbath semanal. Era uma sexta-feira! Porque elas não
fizeram isso no Dia Sagrado anual. Isso fica muito claro aqui. E ele diz: “Quando o Sabbath terminou”. E
qualquer pessoa com um pouco de bom senso para e pensa sobre isso. Mas as pessoas não pensam! Elas
lêem esses versículos e não param para pensar quando tudo isso aconteceu. Porque eles, na sua opinião,
não têm nenhuma dúvida sobre isso: “Celebramos a páscoa no domingo de manhã. Nós sempre fizemos
isso. E o que aconteceu antes disso é um mistério. Lemos essas coisas, mas isso é apenas o fluir da
história”. Eles não se importam em pensar sobre isso, eles não se importam em pensar nisso. As pessoas
deveriam pensar um pouco. Ele é o Messias. Ele deu provas de que ele era o Messias. Sua religião é em
vão? Você confia cegamente em tudo isso? A sua religião é melhor do que qualquer outra religião na Terra,
do que o budismo, ou o que for? Você acredita cegamente em tudo isso ou você sabe que essas coisas são
verdades simples e claras? Incrível!
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Quando o Sabbath terminou... Pense um pouco. Isso é muito claro! Elas não podiam fazer isso no
domingo, porque quando elas foram ao sepulcro na manhã de domingo ainda estava escuro. O momento
em que essas coisas aconteceram é muito claro aqui. Isso não aconteceu no domingo. Não. Isso aconteceu
na sexta-feira. Quando o Sabbath terminou... O Sabbath anual, depois do dia do Pessach, o 1º dia dos
Pães Ázimos. ...Maria Madalena, Salomé e Maria, mãe de Tiago, compraram especiarias aromáticas
para ungir o corpo de Jesus. Muito claro. Muito simples. Isso não é algo difícil de entender. Não é algo
complicado. É algo muito simples.
Eu queria ler esse versículo, porque, com um pouco aqui e um pouco ali, tudo se encaixa.
Mateus 28. E perdoem-me porque estou indo de uma passagem a outra, mas essa é a única maneira de
entender a seqüencia dos acontecimentos. Você deve ler nas diferentes narrações, seguir a história; embora
isso possa parecer um pouco confuso às vezes, especialmente quando você não sabe nada sobre essas
coisas. As pessoas que ouvem isto pela primeira vez não sabem nada sobre isso. Essa é a realidade. Você
deve entender isso. Se você não sabe nada sobre os Sabbaths anuais, se você não sabe nada sobre o 1º dia
dos Pães Ázimos, você tem que pensar sobre isso e pesquisar para ver o que a Bíblia diz sobre isso. E
também sobre o Pessach. Você nem sequer sabe o que significa a palavra “Pessach”. E você tem que
entender o que é isso. O que Cristo cumpriu tem um significado muito importante.
Mateus 28. Este versículo revela muito, mas foi mal traduzido, quer por pura ignorância ou de propósito.
Um dos dois: ou isso foi mal traduzido por pura ignorância ou de propósito.
Mateus 28: 1 – No final do Sabbath, tendo começado o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a
outra Maria foram ver o sepulcro. E eu não sei se é pura ignorância ou pura estupidez. Existem apenas
duas opções. “No final de” só pode significar “depois”. “No final de” significa “depois”. As pessoas
traduziram as coisas dessa maneira para confundir. Há outras razões pelas quais algumas coisas foram
traduzidas assim.
Depois dos Sabbaths... Plural. Bem claro. A palavra usada aqui está no plural e não no singular. Nos
escritos originais, a palavra aqui usada significa Sabbaths. E por que eles traduziram isto assim? Como eu
disse antes, isso foi ou de propósito ou simplesmente por pura ignorância. Pode ser que as pessoas se
confundam com o que é dito aqui sobre o dia da preparação. Elas podem pensar: “Mateus deve estar
errado aqui. Ele escreveu Sabbaths. É melhor corrigir isso. É melhor colocar isso no singular porque
sabemos que isso aconteceu no Sabbath, no sétimo dia. Porque é então quando os judeus observam o
Sabbath”. Mas não se cometeu nenhum erro aqui.
Depois dos Sabbaths... Porque naquela semana havia também um Dia Sagrado anual , que foi na quintafeira, que começou na quarta-feira à noite e durou toda a parte do dia da quinta-feira. E no dia seguinte, na
sexta-feira, era o dia da preparação e depois o Sabbath semanal, o Sabbath no sétimo dia. Então, depois
desses dois Sabbaths (no plural)... Esta é a tradução correta. Também no grego. Depois dos Sabbaths,
tendo começado o primeiro dia da semana... E quando foi isso? Bem, sabemos que, se os Sabbaths já
tinham terminado, uma nova semana estava começando aqui. E o primeiro dia da semana é o domingo.
Esse dia começa no pôr-do-sol, depois do Sabbath semanal. Um dia começa com pôr-do-sol e depois da
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noite inteira é de dia. E então temos o primeiro dia da semana, que chamamos de domingo. [Domingo em
inglês é Sunday = o dia do sol]
Aqui diz: Depois dos Sabbaths, tendo começado o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a
outra Maria foram ver o sepulcro.
Não há necessidade de voltar a essa passagem, mas eu gostaria de ler o que João narra em João 20:1. Você
pode anotar isso, se quiser. No primeiro dia da semana, bem cedo, estando ainda escuro, Maria
Madalena chegou... Um pouco aqui, um pouco ali. Aqui podemos ler muito claramente que ela foi, que
elas foram ao túmulo antes do sol sair, antes do amanhecer. Ainda estava escuro. Elas saíram quando ainda
estava escuro. E não sabemos se o túmulo estava longe, a talvez alguns quilômetros. Não sabemos onde
elas viviam. Como lemos antes, isto estava a poucos quilômetros de distância de onde muitos deles
moravam. Você conhece a história de Lázaro, que vivia perto de Jerusalém. Elas tiveram que caminhar
alguns quilômetros. E aqui diz que ainda estava escuro quando elas saíram para ir ao túmulo, porque elas
foram levar as especiarias para ungir o corpo de Cristo, elas iam colocar mais especiarias do que José e
Nicodemos já tinham colocado.
E aqui diz que eles partiram muito cedo pela manhã, estando ainda escuro. É claro que o sol ainda não
tinha saído, que tudo estava escuro. E é por isso que os protestantes gostam de celebrar um culto de
ressurreição no domingo ao amanhecer. Cristo não ressuscitou ao amanhecer, quando o sol estava saindo.
Mas é isso que eles querem acreditar. Porque eles celebram a páscoa, eles adoram o sol, sem saber de onde
tudo isso vem: Ishtar, Astarte e o culto à Baal, o culto ao sol. Eles não sabem que essas coisas foram
misturadas com o judaísmo e com o cristianismo. Isso foi misturado com ambas religiões.
E ele diz: ...bem cedo, estando ainda escuro, Maria Madalena chegou ao sepulcro e viu que a pedra
da entrada tinha sido removida. Isto é apenas um breve resumo do que aconteceu. Vamos ler algumas
outras coisas a medida que avançamos com essa historia. Em Marcos e em outros lugares. Eles resumem
tudo o que aconteceu nesse período de tempo em apenas alguns versículos. E você tem que ler as outras
narrações para entender o que estava acontecendo. E cada um deles acrescenta alguns detalhes que são
únicos. E quando tudo se encaixa, temos a história completa.
Mateus 28:2 - De repente, houve um grande tremor de terra. Um anjo do Senhor desceu do céu,
tirou a pedra e sentou-se nela. Isso já tinha acontecido. Ele era parecido com um relâmpago, e as suas
roupas eram brancas como a neve. Os guardas tremeram de medo... Os que estavam vigiando o
túmulo para que ninguém pudesse roubar o corpo de Jesus durante esses três dias. ...e ficaram como
mortos. Eles levaram um susto de morte, por assim dizer. Eles estavam com mais medo que o normal.
Eles sentiram muito medo por causa do que acabava de acontecer, por causa do que eles estavam vendo e
sentindo.
E observem o que diz aqui: O anjo disse às mulheres: “Não tenham medo! Sei que vocês estão
procurando Jesus, que foi pregado num madeiro. Ele não está aqui... Houve um terremoto e a pedra
foi removida. E o anjo começou a conversar com essas mulheres. Incrível! Ele disse a elas: Ele não está
aqui. A pedra tinha sido removida, e ele se foi. Era a primeira vez que o túmulo estava sendo aberto. Os
guardas que estavam vigiando o túmulo estavam com medo de morrer. E eles então ouviram o anjo dizer
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às mulheres: Ele ressuscitou... O anjo não disse que Cristo tinha ressuscitado naquele momento, ou que
ele acabava de ressuscitar, ou que ele tinha ressuscitado alguns minutos antes. Porque quando elas
chegaram lá ainda estava escuro. E então os seguidores do cristianismo tradicional dizem: “O sol estava
nascendo”. E é por isso que eles celebram a páscoa ao amanhecer.
Ele ressuscitou! Ele já tinha sido ressuscitado. Ele não está aqui. Ele se foi! ...como ele tinha dito.
Venham e vejam o lugar onde o Senhor foi colocado. Eles tinham removido a pedra. Eles disseram que
Jesus já não estava lá, que ele tinha ressuscitado como ele disse que faria. “Venham e vejam vocês
mesmas”. Vão depressa e digam aos discípulos dele: Ele ressuscitou dentre os mortos e está indo
adiante de vocês para a Galiléia. Lá vocês o verão. Eu já lhes disse. Jesus tinha cumprido o que ele
tinha dito, o que ele tinha sido enviado a fazer. Elas foram embora depressa do túmulo, pois estavam
com medo, mas muito alegres. E correram para contar tudo aos discípulos. Elas estavam assustadas.
Aqui diz que elas que estavam com medo por causo do que viram, por causa do que tinham presenciado.
Ele não estava lá. A cabeça delas devia estar girando como um redemoinho: “Quem roubou seu corpo? O
que aconteceu com ele?: E aqui podemos ler esses detalhes, porque Mateus não escreveu tudo isso.
Marcos 16:2 - No primeiro dia da semana, bem cedo, ao nascer do sol, elas... Maria Madalena e Maria,
a mãe de Tiago, foram ao túmulo... “Ah! Olha aqui. Jesus ressuscitou quando elas chegaram no túmulo”.
Eles usam isso para provar o que eles acreditam. É assim que eles pensam. Eles ouvem esta história e
dizem: Está vendo aqui? Jesus ressuscitou ao nascer do sol”. Mas ele já tinha ressuscitado. E por isso sua
história não se encaixa. Aqui diz que quando elas chegaram lá, quando o sol estava saindo, que ele já não
estava lá. Ele já tinha ido embora. Ele já tinha ressuscitado. O momento de sua ressurreição é muito claro.
Mas isso é algo que até mesmo os que estão na Igreja que foi dispersa acreditam. Você entende isso? Nem
mesmo os que estão na Igreja que está dispersa pararam para pensar sobre isso. E eu penso: “Por que não?
Por que vocês não sabem isso?”
Versículo 3 - ...perguntando umas às outras: “Quem removerá para nós a pedra da entrada do
sepulcro?” Isso era o que elas estavam pensando quando se aproximavam do túmulo. “Quem vai remover
a pedra para que possamos entrar?” E aqui podemos ler outros detalhes da história. Porque elas não
podiam remover a pedra. Elas sabiam que não podiam fazer isso. E você acha que os guardas que estavam
lá protegendo o túmulo iam ajudá-las? Elas diziam isso porque a pedra era muito grande. Mas,
quando olharam, viram que ela já havia sido tirada. A pedra já havia sido removida.
E também aqui podemos ler um pouco mais sobre a história, porque temos que voltar à outra narração,
onde diz que os anjos tinham removido a pedra. Sim, temos que dar uma olhada nisso e dizer: “Sim, isso
foi exatamente o que aconteceu”. E elas chegaram lá depois que tudo isso já tinha acontecido. A pedra já
havia sido removida e os anjos estavam sentados lá. E então elas chegaram. Não é difícil entender isso. Se
você lê somente uma das narrações talvez certas coisas não fiquem claras. Mas se você junta os detalhes
de uma narração com a outras, então tudo fica um pouco mais claro, não é? Mas você tem que ler todas as
narrações e juntá-las.
Então elas entraram no túmulo e viram um moço vestido de branco sentado no lado direito. Elas
ficaram muito assustadas... E aqui se fala de duas coisas. As coisas que elas viram, das quais elas foram
testemunhas aqui. A primeira coisa aconteceu do lado de fora do túmulo, a pedra tinha sido removida. E a
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outra coisa aconteceu dentro do túmulo, porque elas entraram e olharam. Isso foi o que o anjo lhes disse
que elas deviam fazer.
...mas ele disse a elas: Não se assustem! Sei que vocês estão procurando Jesus de Nazaré, que foi
pregado num madeiro; mas ele não está aqui, pois já foi ressuscitado. Vejam o lugar onde ele foi
posto. Agora vão e deem este recado a Pedro e aos outros discípulos: “Ele vai adiante de vocês para
a Galileia. Marcos aqui conta a história desde sua perspectiva, de acordo com o que ele ouviu. E como
sempre acontece quando alguém conta uma história, você deve juntar todos os elementos e então a
verdade se torna mais clara. Porque a narração não é perfeita. Nenhum ser humano é perfeito. Mas essa é a
verdade. Ele pode ter ouvido algo um pouco diferente do que o outro ouviu, e ele então escreveu isso de
uma certa maneira. Nenhum deles estava lá. Eles ouviram o que aconteceu. E eles escreveram o que eles
se lembraram quando escreveram. Isso foi escrito por seres humanos imperfeitos. E nunca existiu um
servo de Deus que escreveu tudo perfeitamente. Nunca. Porque geralmente pensamos que tudo tem que
ser perfeito. Mas isso não é assim. Nem mesmo na Bíblia. E podemos entender o que aconteceu quando
juntamos as narrações. Tudo está ali.
Agora vão e deem este recado a Pedro e aos outros discípulos: “Ele vai adiante de vocês para a
Galileia. Lá vocês vão vê-lo, como ele mesmo disse.” Então elas saíram e fugiram do túmulo,
apavoradas e tremendo. E nós só podemos imaginar o impacto que isto deve ter causado nelas. E não
contaram nada a ninguém porque estavam com muito medo.
Vamos ler um pouco mais. Lucas 24:1 - No primeiro dia da semana, de manhã bem cedo, as mulheres
levaram ao sepulcro as especiarias aromáticas que haviam preparado. E outras mulheres foram
com elas. E aqui fica claro que outras pessoas também foram levar essas especiarias. Um detalhe que os
outros não contam. Elas viram que a pedra tinha sido tirada da entrada do túmulo. Porém, quando
entraram, não acharam o corpo do Senhor Jesus. Isso é apenas um resumo do que aconteceu.
De repente, apareceram diante delas dois homens vestidos com roupas resplandecentes. E elas
ficaram com medo, e se ajoelharam, e encostaram o rosto no chão. Então os homens disseram a elas:
Por que é que vocês estão procurando entre os mortos quem está vivo? Todas essas coisas
aconteceram, mas um deles escreveu uma parte e o outro outra parte do que eles ouviram, do que lhes foi
dito. Ele não está aqui, mas foi ressuscitado. Lembrem que, quando estava na Galileia, ele disse a
vocês: “O Filho do Homem precisa ser entregue aos pecadores, precisa ser crucificado e precisa
ressuscitar no terceiro dia”. Então as mulheres lembraram das palavras de Jesus.
E isso não significa que elas se lembraram disso naquele momento. Podemos interpretar coisas que não
estão escritas na história, se não tivermos cuidado. Elas não se lembraram do que ele tinha dito naquele
mesmo instante. Podemos ver claramente em outras narrações que elas se lembraram disso mais tarde.
Então as mulheres lembraram das palavras de Jesus. É incrível como os seres humanos, como nós,
podemos ler certas coisas em uma história, coisas que não estão ali. E temos que ter muito cuidado com
isso, porque nem sempre é bom. É bom poder entender a história completa e poder juntar os detalhes,
como estamos fazendo aqui. Porque, então, podemos ver como tudo aconteceu, podemos entender o que

!24

realmente foi dito. E eles escreveram o que ouviram. Mas quando juntamos todas as narrações temos uma
imagem mais nítida.
Vamos parar por aqui hoje. E vamos continuar com a 6ª parte a próxima vez.
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