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Vamos continuar com o tema do que começamos a falar ontem, na 2ª e última parte da série
de sermões O Deus Chamado YAHWEH. Esses princípios fundamentais sobre os quais estamos
falando necessitam estar firmemente enraizados em nossas mentes. E é por isso que vamos ler
algumas passagens do Antigo Testamento que não lemos ontem, vamos continuar edificando
sobre essas coisas, que são muito importantes.
Se pudermos entender e reconhecer a verdade que Deus revelou aqui no Antigo Testamento,
nessas coisas que são citadas no Novo Testamento sobre o relacionamento entre Jesus Cristo e
o Pai, como em uma conversa entre eles. O Pai é e sempre foi YAHWEH. Em todas os casos do
Antigo Testamento, que são citados no Novo Testamento. Quando Deus é mencionado no
Antigo Testamento, se refere a YAHWEH. YAHWEH. E devemos entender isso para não nos
confundir. Para que possamos entender melhor certas coisas e dar glória e honra ao único Deus
Todo-Poderoso e Eterno, ao Grande Deus.
Agora outras coisas ficarão mais claras para você, se você puder reconhecer, diante de Deus,
que isso é verdade. E se isso não for verdade, por que continuar então? Se o que falamos aqui
não é verdade, por que continuar com isso? Por que desperdiçar seu tempo com isso? Por que
continuar aqui então? Essa deve ser nossa convicção. Se você está convencido de que isso não
é verdade... Porque isso é importante. Isso é muito importante para Deus. Os tempos que se
aproximam são muito importantes para Deus.
O mundo em que vivemos está cada vez mais doido. E as coisas continuam acontecendo, cada
vez em maior escala e com mais frequência. Vivemos em tempos que são únicos. Ontem à
noite, o furacão Wilma atingiu a categoria 5. Incrível! Durante a noite. E ainda não se sabe se
este furacão chegará aos Estados Unidos ou não. Se ele vai seguir a trajetória que eles
pensam.
80.000 pessoas morreram em um terremoto no Paquistão e na Índia. E o número de mortos
pode aumentar. Essas coisas estão acontecendo no mundo. E seguirão acontecendo, serão mais
frequentes e a maior escala do que já vimos até agora. Em todo o mundo. Sabemos disso,
entendemos isso, entendemos que o propósito de tudo isso é o que representa esta Festa dos
Tabernáculos, que estamos celebrando aqui. O Milênio. Alfo que Deus tanto deseja. Um tempo
que não podemos sequer começar a entender. A emoção e a expectativa de Deus, que tem
esperado por isso não sabemos quanto tempo. Milhares de anos, talvez? Bem, nós sabemos que
já faz 6.000 anos que Deus colocou o ser humano existe na Terra. Mas quantos milhões de anos
passaram antes disso? Não sabemos.
Essa é a razão pela qual Deus criou tudo o que Ele criou. O universo não foi criado como um
projeto artístico, não foi criado por acaso ou como algum tipo de experimento ou algo assim.
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Não. Tudo isso foi planejado e desenhado por Deus. A Bíblia nos diz que Deus criou os anjos
porque Deus tinha um propósito para eles desde o princípio. Todas as coisas que existem,
existem porque Deus tem um grande plano. Seu desejo é ter uma família. E agora estamos
bem próximos a isto, depois 6.000 anos de existência humana. Deus teve muita paciência com
os seres humanos, porque Deus sempre olhou além de tudo isso. Deus permitiu que o homem
seguisse seus próprios caminhos, tivesse seus próprios sistemas de governo e suas religiões.
Mas agora chegou o momento quando os seres humanos têm que ser humilhados para que eles
possam discernir claramente entre o egoísmo, entre os caminhos egoístas do homem e o
caminho de Deus. E para isso é necessário ter o espírito de Deus. Mas os seres humanos têm
que passar por tudo isso primeiro, antes que Deus possa lhe mostrar Seus caminhos.
Nós, os seres humanos, somos diferentes dos anjos. Deus nos criou nessa forma física para esse
mesmo propósito. E é emocionante entender onde estamos agora no tempo profético,
entender que estamos nos aproximando a um determinado período de tempo. E em meio a
tudo isso, Deus está se revelando aos seres humanos de uma maneira incrível.
Chegamos a fase mais importante de tudo isso. O momento quando Deus está prestes a se
revelar ao mundo, de uma maneira que Ele nunca tinha feito antes. De uma maneira que Ele
sempre quis se revelar. E nós entendemos que os seres humanos tinham que existir na Terra
por 6.000 anos primeiro, antes desta revelação, antes que Deus pudesse se manifestar dessa
maneira aos seres humanos. E isso tem muito a ver com o que representa o que estamos
celebrando aqui, neste momento. Incrível! Finalmente, depois de 6.000 anos de existência
humana na Terra, Cristo e os 144.000 virão a esta Terra; o Reino de Deus vai governar nesta
Terra por mais de 1.000 anos.
E o fato de que estamos falando agora sobre esse assunto é incrivelmente oportuno, porque
isso é parte da revelação de Deus para os seres humanos. Eu estive conversando com algumas
pessoas antes do sermão sobre 1975. As coisas das que estamos falando agora, que estão
escritas no livro de Atos, são realidade, são irrefutáveis. Coisas sobre o relacionamento entre
Cristo e Deus Pai. Coisas sobre YAHWEH, como falamos ontem. O que Davi escreveu não era
sobre ele mesmo, mas sobre seu Senhor e sobre o Deus de seu Senhor. E pensei que teríamos
que esperar até a volta de Cristo para que essas coisas pudessem ser esclarecidas. E foi por
isso que eu fiquei muito empolgado quando algumas pessoas começaram a falar sobre certas
coisas na Igreja, porque eu pensei que talvez a Igreja estava começando a voltar ao caminho
correto novamente e a deixar de se distrair com coisas sobre Deus que não são verdade. Mas
isso não aconteceu naquela época. E havia outras razões para isso também.
Eu então esperei e esperei. Eu pensei que essa era uma das muitas coisas que não saberíamos
até que Cristo voltasse. Mas estando na Nova Zelândia isso veio à minha mente. Assim, de
repente. Como quando eu estou preparando os sermões. Eu nunca sei do que devo falar. E isso
tem sido assim já durante muitos anos, desde quando a Igreja se dispersou e começamos a nos
organizar neste grupo. Eu tenho que orar a Deus todas as semanas, tenho que dizer a Deus:
“Pai, eu não sei do que devo falar no sermão desta semana”. E se Deus não revela isso a mim,
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que sentido tem dar um sermão? Mas Ele nos guiou de uma doutrina a outra, de uma coisa a
outra, quando a verdade na Igreja foi bombardeada, atacada espiritualmente, por demônios.
E no meio de tudo isso, Deus começou a trabalhar conosco, começou a nos dar essas
mensagens, a mostrar-nos a verdade sobre certos assuntos.
Como o Pessach. Se as pessoas simplesmente aceitassem as verdades fundamentais sobre o
Pessach contidas nas três passagens da Bíblia que o Sr. Armstrong explicou à Igreja já faz
muito tempo, mostrando que Pessach não deve ser observado uma parte no 14º dia e a outra
parte no 15ª dia, mas que o Pessach deve ser observado na íntegra no 14º dia. Se todos
pudéssemos aceitar o que esses versículos dizem, nunca teríamos tido problemas com isso. E
essas coisas começaram a ser ensinadas na Igreja no final dos anos 80 começo dos anos 90.
Mas era algo que já estava circulando há muito tempo na Igreja. Isso começou nos anos 70,
quando alguns professores - um em particular - começaram a divulgar o ensino de que Pessach
deve ser observado parte no 14º dia e parte no 15º dia. E alguns evangelistas também
começaram a falar sobre isso no Ambassador College. O Sr. Armstrong não podia estar em todo
lugar. E os professores da universidade começaram a ensinar certas coisas por conta própria. E
muitos estudantes do Ambassador College, que foram ordenados como ministros da Igreja,
saíram dali convencidos de algo que é falso. E eles enganaram a muitas pessoas. Isso ajudou as
pessoas a adormecerem. É incrível entender o que aconteceu conosco.
Mas quando chegou a hora de fechar a boca dessas pessoas, para frear a essas pessoas que não
aceitavam essas três passagens da Bíblia, Deus nos mostrou certas coisas. Como, por exemplo,
o significado dos termos “bane ha erebyim, “ba ereb” e outras expressões que se referem a
um momento específico: entre duas noites. E uma família inteira deixou a Igreja por isso. Eles
já não estão aqui conosco este ano, porque eles não foram capazes de aceitar isso. Eles
tiveram problemas com isso durante vários anos. Entre duas noites. E durante muito tempo
pensamos que isto se refere a quando o sol começa a declinar no horizonte, quando ainda ha
um pouco de luz no céu, até que tudo esteja completamente escuro. E é difícil saber quando
é isso. Mas isso é o que pensávamos que significava essa expressão entre duas noites. E é por
isso que foi muito difícil para esse indivíduo entender isso. Um ano, minha esposa e eu fomos
a Jerusalém para o Pessach. Então foi a primeira vez que o sermão foi transmitido através de
uma conexão telefônica, eu acho. E como estávamos em diferentes partes do mundo,
celebramos o Pessach a horas diferentes. E para esse indivíduo foi muito difícil entender isto.
“Como você pode estar em Jerusalém para celebrar o Pessach em um horário diferente que
estamos celebrando aqui?” Que diferença faz se alguém ler algo que foi escrito há 10 anos e
observa o Pessach? A pessoa que escreveu poderia ter feito isso em dezembro. Eu não sei. E
que diferença faz se alguém ouve um sermão que foi gravado antes?
Como eu estava em Jerusalém eu celebrei o Pessach muito antes do que os que estavam nos
Estados Unidos. Mas para este indivíduo isso foi difícil de entender. E quando começamos a
observar o Pessach de acordo com a hora do pôr do sol em cada fuso horário, isso foi ainda
mais difícil para muitos. “Como você pode fazer isso? Como você pode esperar tanto tempo?
Como pode ser isso...?”
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Quando foi que Cristo celebrou o Pessach? Não é isso incrível? Ele não observou o Pessach de
acordo com a definição que tínhamos de entre duas noites, entre o momento em que o sol
começa a se pôr no horizonte e o momento em que tudo está escuro. Não. De acordo com o
que a Bíblia nos diz, Cristo e os discípulos observaram o Pessach muito, muito, muito tarde.
Mas para nós, cujas mentes são tão fisicamente orientadas, é muito difícil compreender certas
coisas. E ficamos atados a certas coisas, incapazes de aceitar a simplicidade do que Deus nos
mostra pelo poder do Seu Espírito.
E então podemos entender o que Deus diz sobre o Dia da Expiação, que deve ser observado no
espaço de tempo entre duas noites. Deus diz isso muito claramente. Como o Sabbath semanal.
Observamos o Sabbath do final da sexta-feira até o final do sábado. Durante um dia inteiro.
Isso é o que isso significa. E com o Pessach, eles tinham que fazer muitas coisas entre as duas
noites. Eles não tinham somente que assistir a uma cerimônia e comer e beber os símbolos do
Pessach, comer o pão sem fermento, que representa o corpo de Cristo, e beber o vinho, que
representa o sangue de Cristo, como fazemos hoje. Eles tinham que fazer muitas coisas
durante o dia do Pessach. Para eles, o dia do Pessach era um dia de preparação. Eles
prepararam as coisas para o que eles chamavam de sacrifícios do Pessach. E isso não tinha
nada a ver com o cordeiro que eles costumavam comer na noite anterior. Para nós isto é muito
simples, se entendemos o plano e o propósito de Deus. Se entendemos tudo o que Deus fez.
Cristo morreu justamente no momento quando eles costumavam matar o cordeiro para o
sacrifício, antes do pôr do sol, antes de começar o primeiro dos Dias dos Pães Ázimos. Porque
eles começavam a oferecer os sacrifícios logo depois do pôr do sol. Eles ofereciam sacrifícios e
holocaustos. Mas eles matavam os animais e os prepararam para o sacrifício na tarde do dia do
Pessach. Nesse dia, no dia da preparação, eles matavam os animais e prepararam tudo para a
festa que começava logo depois do pôr do sol.
E nós aprendemos essas coisas. E espero que nenhum de nós tenha dificuldades ou problemas
com isso. Porque se nós não entendemos essas coisas tão simples sobre o Pessach, então não
podemos seguir com o plano de Deus. Você entende isto? Você entende que você estará
enganado em outras coisas? Você entende que não pode estar em unidade com Deus se você
não concorda com essas coisas que eu acabei de mencionar? Se você não concorda com isso, se
as pessoas que estão ouvindo não concordam com essas coisas, elas não podem crescer.
Porque o plano de salvação de Deus começa com Cristo. É por isso que a primeira coisa que
observamos é o Pessach. É por isso que algumas pessoas estavam aborrecidas comigo. “O que
aconteceu? Por que observar uma parte do Pessach no 14º dia e a outra parte no 15º dia é um
problema para você? Se continuamos observando uma parte do Pessach no 14º dia, qual é o
problema? Isto e um grande problema, porque se você não crê que cumpriu as coisas que ele
cumpriu exatamente no momento em que ele as cumpriu, então ele não é seu salvador. Você
pensa que Cristo faria algo que vai contra Deus, contra a lei de seu Pai?
E isso continua sendo o mesmo hoje. Isso é fundamental porque, se não podemos aceitar o que
Deus nos está revelando aqui hoje, não seremos parte do que está por vir. E eu lhe digo com
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absoluta certeza que isso é muito importante para Deus. E se você rejeitar o que Deus nos
está dando nesta Festa dos Tabernáculos - e eu lhe digo isto na autoridade que Deus me deu você não vai continuar vivendo no Milênio. Você não será um ser espiritual durante esses 1.000
anos. E certamente você não continuará vivendo uma vida física nesse período de tempo
tampouco. É muito importante para Deus que nós creiamos nele.
O que estamos falando aqui hoje é muito mais importante do que outras coisas que ... Vamos
ao livro de Hebreus. Capítulo 3. O Sr. Wrozek falou sobre isso. Isto é citado do Salmo 95. Vou
usar o tempo que seja necessário para falar sobre isso, até que tudo isso esteja muito claro
para todos vocês. E quanto mais nos submetemos a isso, se cremos que Deus está trabalhando
conosco, devemos ter mais confiança e audácia nisso, irmãos! DEUS não nos guia pelo caminho
errado. Sabemos como Deus nos guiou no passado, e confiamos nisto. Como sempre fazemos.
Confiamos que Deus nos guiou através do Sr. Armstrong. Deus não nos guiou pelo caminho
errado. Outros levaram a Igreja pelo caminho errado mais tarde, mas apenas porque isso era
parte de algo que tinha que ser cumprido. Devido às decisões que foram tomadas. Tivemos
que tomar decisões como resultado disso. Mas até então, nos 2.000 anos anteriores a isso,
Deus não permitiu que qualquer pessoa com quem Ele estava trabalhando guiasse Seu povo
pelo caminho errado. Deus permitiu que apenas uma pessoa fizesse isto: o homem do pecado.
Deus nos dá tempo para provar as coisas para nós mesmos. Se somos novos na Igreja, ainda há
coisas que temos que provar para nós mesmos. Se já estamos na Igreja há mais tempo, temos
tempo suficiente para conhecer a Deus, para entender as coisas sobre Deus. Eu estive
pensando sobre isto esta manhã e ontem a noite ... Há alguém aqui que discorda do que
falamos ontem? Há alguém aqui que discorda dessa verdade que está bem diante de nós? Se
você está tendo alguma dificuldade em entender o que eu disse, você leu novamente o que
está escrito no livro de Atos e o comparou com o que está escrito nos Salmos? Você está
firmemente convencido sobre a quem isto se refere?
Porque a coisa é muito simples: ou tudo isso é verdade ou não é verdade. Não há meio-termo.
Isso é totalmente certo. É totalmente verdadeiro e não há sombra de dúvida. Tudo isso é
muito importante. É por isso que no começo do sermão de hoje eu coloquei tanta ênfase no
fato de que temos que entender isso. E aqueles que são mais novos na Igreja e que não têm
dificuldade com essas coisas, por favor, entendam que alguns necessitam reconsiderar o que
eles pensam sobre isso e corrigi-lo. De modo que isso fique bem claro em suas mentes e assim
eles possam crescer em sua apreciação e compreensão de Deus Todo-Poderoso e Seu filho,
Jesus Cristo. E eles farão isso a medida que avançamos com esses sermões. Porque Deus está
derramando mais do Seu espírito sobre a Igreja. Para que possamos receber, primeiro
espiritualmente, o que Deus vai começar a fazer em todo o mundo. Tanto a nível físico quanto
a nível espiritual. Deus vai se revelar aos seres humanos de uma maneira que Ele nunca fez
antes. Porque não era Seu propósito se revelar aos seres humanos, ao mundo inteiro, nos
primeiros 6.000 anos. Deus se revelará a toda a terra. E quando Jesus Cristo voltar, não haverá
dúvidas de que tudo o que estará acontecendo em uma demonstração do poder do Deus TodoPoderoso. E aqueles que não estejam completamente convencidos disto podem ... A Bíblia fala
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de certas coisas. A Bíblia diz que se os egípcios não subirem para celebrar a Festa dos
Tabernáculos no primeiro ano, se eles não estiverem os suficientemente convencidos de que
devem obedecer a Deus, Ele deixará isto bem claro para eles e eles serão humilhados.
Hebreus 3:7 - Portanto, como diz o espírito santo, se ouvirem HOJE a Sua voz... Sempre
que a voz de Deus se faz ouvir a Seu povo. E isso geralmente é no Sabbath. As coisas que Deus
nos dá a cada Sabbath. É então quando Sua voz é ouvida para dar instruções a Seu povo. E a
mensagem é “se você escutar a voz de Deus”, se você ouve o que Ele está nos
revelando, ...não endureçam o coração como eles fizeram na rebelião, quando Me puseram
à prova, quando eles provocaram a Deus, no deserto. Esse é um bom exemplo. Porque o que
estamos abordando aqui é mais importante do que o que Deus deu a eles naquela época. O
que Deus nos está revelando agora é mais importante do que o que aconteceu com eles
naquela época. Eles eram seres humanos, eram carnais. Y nós temos que aprender certas
lições dessas coisas. Eles não tinham o espírito de Deus para guiá-los. Mas nós sim. E essa é a
diferença. Deus espera muito mais de nós porque temos acesso a Ele através de Seu filho,
Jesus Cristo.
Versículo 12 - Portanto, irmãos, cuidem para que nenhum de vocês tenha coração
perverso e incrédulo que os desvie do Deus vivo. Este é um momento memorável aqui,
nesta Festa. Deus está revelando algo que fará uma grande diferença, que fará uma diferença
muito maior em certas coisas. O Sr. Harrell mencionou isso ontem. Porque o assunto do que
nós começamos a falar ontem nos separa ainda mais dos outros grupos que estão dispersados e
mostra claramente onde está a Igreja de Deus. Porque nenhum outro grupo crerá ou ensinará
o que nós cremos sobre esse assunto. Estamos dando um grande passo espiritualmente. E isso
mostra claramente onde Deus está e onde Ele não está. E isso é muito importante, se
entendemos que foi Deus quem nos trouxe até aqui.
E aqui temos essa advertência. E algo que Deus não permitirá neste Corpo, na Igreja - e Deus
trabalha através de Seu ministério - é qualquer divisão, qualquer coisa que esteja contra essas
verdades. De acordo? Nenhuma palavra. Porque se você disser uma única palavra contra isso,
você está dizendo isto contra Deus Todo-Poderoso. E Ele não vai ver isso como uma
brincadeira. Eu não queria estar na sua pele se você fizer isso, porque então a ira de Deus virá
sobre a sua vida. E isso não é brincadeira, não é? Você não poderá fazer parte da comunhão,
você será convidado a ir embora rapidamente. Nenhuma palavra. E se você ouvir alguém dizer
uma única palavra contra Deus, fique firme e diga: “Vai embora. Afaste-se de mim”.
Atos 5:29. Vocês não ouviram nada dessa magnitude nos últimos 10 anos, irmãos. Isto é
sumamente importante para Deus. E também para o que virá a seguir, para a direção aonde
estamos indo e para o que Deus está fazendo. Porque você vai ouvir coisas muito mais
importantes e grandiosas à medida que o tempo passa. Atos 5:29. Vamos ler outros versículos.
Há tantas coisas do Antigo Testamento que são citadas aqui. Aprendam, irmãos.
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Atos 5:29 - Porém, respondendo Pedro e os apóstolos, disseram: Mais importa obedecer a
Deus do que aos homens. Lhes foi dito que eles não deveriam falar em nome de Cristo, que
eles não deveriam usar esse nome. Os líderes dos judeus estavam com inveja deles e não
queriam eles que influenciassem o povo. Mas eles simplesmente deixaram bem claro: “Nós
obedecemos a Deus e não aos homens”. O Deus dos nossos pais... E pode ser isso mais claro
se entendemos o que falamos ontem? Pode isso ser mais claro? O Deus de nossos pais ...
Quem e o “Deus de nossos pais”? Leia isso novamente. YAHWEH. YAHWEH. YAHWEH. El
Shaddai. El Shaddai, que mais tarde se revelou como YAHWEH. YAHWEH. Uma e outra vez.
Todos os Salmos que nos dizem tantas coisas sobre YAHWEH.
O Deus de nossos pais ressuscitou a Jesus... Isso é tão claro, tão simples, tão básico. Foi Ele
quem ressuscitou a Jesus Cristo. Se sabemos quem é o “Deus de nossos pais”. ... ao qual vós
matastes, dependurando-o em um madeiro. Deus, com a Sua destra, o elevou a Príncipe e
Salvador, para dar a Israel o arrependimento e perdão dos pecados. Ontem estávamos
conversando com algumas pessoas e minha esposa disse algo que ela não entendia era que, se
Cristo antes já era senhor de todo o universo, porque então Satanás, quando ele tentou a
Cristo, ele disse que lhe daria toda a terra? Com que então Satanás estava tentando a Cristo?
Deus, com a Sua destra, o elevou a Príncipe e Salvador, para dar a Israel o arrependimento
e perdão dos pecados. E nós somos testemunhas acerca destas palavras, nós e também o
espírito santo, que Deus deu àqueles que lhe obedecem. É Deus quem nos chama. Foi Deus
quem ressuscitou a Jesus Cristo. O único Deus.
Atos 3. Jesus lutou. Ele lutou na carne. Ele tinha a mente de Deus de uma maneira que não
podemos sequer começar a entender. Ele lutou do começo ao fim para ser nosso salvador. Atos
3:12 - E, quando Pedro viu isto, disse ao povo: Varões israelitas, por que se maravilham
disto? Ou, por que olham tanto para nós, como se por nossa própria virtude ou santidade
fizéssemos andar este homem? Essas coisas começaram a acontecer, as pessoas que estavam
sendo curadas.
Versículo 13 - O Deus de Abraão, e de Isaque, e de Jacó, o Deus de nossos pais, glorificou a
seu Filho Jesus... Se sabemos quem Ele é no Antigo Testamento, então sabemos quem
glorificou a Seu filho, Jesus Cristo. ...a quem vocês traíram e rejeitaram diante de Pilatos,
apesar de ele ter decidido soltá-lo.
Eu fico admirado, irmãos. Eu estive conversando com algumas pessoas hoje e ontem e fiquei
impressionado com a forma como Deus trabalha conosco. Quando há algo que Ele não quer
que nós vejamos, então não vemos isso. Nós não podemos juntar todas as peças. Você pode
ver algumas coisas aqui e ali. Como mencionei sobre algumas pessoas que escreviam certas
coisas em um boletim semanal. Eles entendiam certas coisas, um pouco aqui e ali, mas
ninguém pode entender tudo até que Deus o mostra. Isso me faz pensar nos dois indivíduos
que foram caminhando com Cristo depois que ele ressuscitou. Uma história muito bonita. Eles
caminharam com Cristo uma larga distancia e só mais tarde eles entenderam que era Jesus.
Deus revelou a eles que era Jesus quem tinha caminhado com eles. E eles disseram: “Não
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ardia nosso coração dentro de nós enquanto ele falava?” E então tudo ficou claro para eles. E
o mesmo acontece com essas coisas aqui. Agora que estamos falando sobre essas coisas é
como se um véu fosse levantado deixando entrar luz e removendo a escuridão de antes.
Porque esse e o propósito de Deus. E Deus cumpre o Seu propósito quando Ele quer.
Versículo 14 - Vocês rejeitaram o Santo e Justo e, em seu lugar, exigiram que um assassino
fosse liberto. Mataram o autor da vida, mas Deus o ressuscitou dos mortos. E todas as
profecias que falam sobre isto sempre se referem a Deus, a YAHWEH. E nós somos
testemunhas desse fato! Pela fé no nome de Jesus, este homem que vocês veem e
conhecem foi curado. A fé no nome de Jesus o curou diante de seus olhos. Irmãos, sei que
vocês e seus líderes agiram por ignorância.
Versículo 18 - Mas Deus assim cumpriu o que todos os profetas haviam predito acerca do
Cristo, que era necessário ele sofrer essas coisas. E todos estes versículos falam de YAHWEH.
Que era necessário ele sofrer essas coisas. Ele tinha que cumprir isto. Agora, arrependamse e voltem-se para Deus, para que seus pecados sejam apagados. Então, da presença do
SENHOR virão tempos de refrigério... O SENHOR, o SENHOR Deus. As vezes podemos ver isso
no contexto. Tanto Deus como Seu filho são chamados de Rei e Senhor. Deus é SENHOR e Jesus
Cristo é Senhor. E se você olhar para o contexto, você sempre saberá de quem está falando.
Você sempre saberá a quem se refere. Os mesmos títulos são usados para ambos, para se
referir ao que Eles são e ao que Eles fazem.
... e Ele enviará novamente Jesus, o Cristo que lhes foi previamente anunciado. Pois ele
deve permanecer no céu até o tempo da restauração final de todas as coisas, conforme
Deus prometeu, por meio de Seus santos profetas, antes da fundação do mundo. Pensem
no que está escrito no livro de Hebreus. Deus tem falado em momentos diferentes por meio de
pessoas diferentes. E sempre é YAHWEH. Mas nestes últimos tempos Deus nos falou através do
Seu filho. Incrível! ...conforme Deus prometeu, por meio de Seus santos profetas, antes da
fundação do mundo. Moisés disse: ‘O Senhor, seu Deus, levantará para vocês um profeta
como eu... Jesus era da tribo de Judá, era descendente de Davi. ...do meio de seu povo.
Ouçam com atenção tudo que ele lhes disser.
Vamos a Deuteronômio 18:15 - O SENHOR, seu Deus, YAHWEH, seu Deus. ...levantará um
profeta como eu do meio de seus irmãos. Isto está muito claro, não é? Seus irmãos. Isso é o
que acabamos de ler em Atos. De seus irmãos. Da tribo de Judá, para ser mais específico, da
estirpe de Davi. Deem ouvidos a ele, 16 pois foi isso que vocês pediram ao Senhor, seu
Deus, quando estavam reunidos ao pé do monte Sinai. Disseram: ‘Não iremos mais ouvir a
voz do SENHOR, nosso Deus, nem ver este fogo ardente, pois morreríamos’. “Então o
SENHOR, YAHWEH, me disse: ‘Eles estão certos.
Versículo 18 - Levantarei um profeta como você do meio de seus irmãos israelitas e porei
Minhas palavras em sua boca... Como eu? E porei Minhas palavras na sua boca... E depois
desta Festa, quando entendermos melhor certas coisas sobre Cristo, sobre quem ele
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realmente é, vamos admira-lo mais. De verdade. Isto é incrível. E isso também nos ajuda a
entender um pouco melhor como Deus trabalha conosco. Isso nos ajuda a entender por que
Jesus Cristo é um ser tão único, tão incrivelmente único e muito importante para o plano de
Deus. Do começo ao fim. É por isso que a Bíblia diz que ele é o Verbo de Deus. Nenhum outro
ser tem ou terá esse título, porque é algo exclusivamente para ele. Seu Pai e Deus. O que
significa isto?
E porei Minhas palavras em sua boca, e ele dirá ao povo tudo que Eu lhe ordenar. Seu filho
lhe obedeceu. Porque Deus era seu pai. YAHWEH era seu pai e ele obedeceu a seu pai. E será
que qualquer que não ouvir as Minhas palavras, Deus diz isto, que ele falará em Meu nome,
Eu mesmo lhe pedirei contas. E na Igreja no mundo, TODOS terão de aceitar a Jesus Cristo
como seu Salvador pessoal, como seu Senhor e Mestre, como Sumo Sacerdote e Rei.
Vamos a João 14:10. Já lemos isso muitas vezes antes, mas não podíamos ver, embora isso
sempre tenha estado aí, irmãos. Versículo 10 - Você não crê que eu estou no Pai e o Pai está
em mim? As palavras que eu digo não são minhas... Jesus deixou bem claro que as palavras
que ele falou não eram dele, mas do seu pai. O Pai deu essas palavras a ele. Ele é o Filho de
Deus. Deus habita nele. Incrível! ...mas de meu Pai, que permanece em mim e realiza Suas
obras por meu intermédio. Que versículo mais bonito! Estou ansioso para que chegue o
Pessach no próximo ano, irmãos. Será uma ocasião única, porque eu sei que Deus está
derramando mais e mais do Seu espírito e o Pessach terá mais significado para nós. E é por
causa disso, irmãos, que o Pessach é tão importante para Deus. Isso me lembra o que Paulo
escreveu em Coríntios, advertindo-nos de que devemos comer e beber os símbolos de Pessach
pensando da maneira correta uns para com os outros no Corpo de Cristo. Porque se não
fizermos isso, seremos destruídos espiritualmente. Mas Deus está nos abençoando com uma
maior unidade entre nós, em todas as coisas.
É por isso que antes da Festa estivemos falando sobre a necessidade de amar uns aos outros, e
sobre a necessidade de entender as mensagens que Deus nos deu através de João.
Especialmente em 1 João. Devemos cuidar uns dos outros no Corpo de Cristo. Isto é o que
Deus tem estado edificando em nós nos últimos anos. E isso é algo bonito de se ver. Isso não
significa que não continuamos tendo a natureza humana. Isso não significa que não
cometamos erros. Isso não significa que às vezes não dizemos coisas que doem uma aos
outros. Mas estamos aprendendo a ser pacificadores, estamos aprendendo a fazer as coisas da
maneira correta. Estamos aprendendo a ter atitudes corretas e a nos retratar quando fazemos
algo errado a outra pessoa. E isso é algo bonito aos olhos de Deus. Mas o oposto disso, quando
dois irmãos não se dão bem, é algo horrível aos olhos de Deus. Porque é algo diametralmente
oposto ao que Ele é. Porque tudo na mensagem de Deus para nós é sobre nossos
relacionamentos. Deus está criando uma família e devemos aprender a viver em família,
amando uns aos outros e cuidando uns dos outros.
João 3. Deus agora está nos abençoando mais. E certas coisas que estão na Bíblia se tornam
mais vidas para nós. Eu fico admirado com isso ano após ano. Eu fico admirado quando leio
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essas coisas, porque penso: “Eu já li isto muitas vezes. E por que eu não vi isto antes?” Eu sei
a resposta. Porque Deus tem que mostrar isso. Sim. Essas coisas estão aí. Eu fico
impressionado com as coisas que estão neste livro, irmãos. Você sabe que ha coisas aqui que
continuaremos aprendendo durante o Milênio? Mesmo aqueles que então serão parte da
família de Deus. Sempre haverá coisas que não podemos saber até que Deus as mostre a nós.
Coisas que estão neste livro. E você não pode saber essas coisas até que Deus as mostre a
você. Isso é algo incrível de entender. Deus continuará revelando coisas durante o Milênio,
coisas que estão neste livro e que ainda não sabemos. E nós não podemos saber até que Deus
nos mostre. E isso seguirá sendo assim quando sejamos transformados e sejamos seres
espirituais. É por isso que os anjos, tanto os que permaneceram fiéis a Deus como os que se
rebelaram, querem saber o que Deus revela à Igreja. Por quê? Por quê eles querem saber essas
coisas? Alguns por uma boa razão e outros pelas razões erradas. Para os que permaneceram
fiéis a Deus, essas coisas são emocionantes. Porque eles não sabem tudo o que Deus está
fazendo. Deus não revelou isso a eles! E quando Deus revela essas coisas, quando eles
entendem um pouco mais, isso é emocionante para eles.
E é assim que crescemos. É por isso que eu disse que se ficamos estagnados no conhecimento
que tínhamos antes, que nos foi dado até 1986, somos os seres mais miseráveis de todo o
mundo! E o espírito de Deus não está mais trabalhando em nós. Nossa base é o que Deus nos
revelou até então, coisas que estão na Bíblia e que Deus nos revelou na Era da Filadélfia. Mas
devemos seguir edificando sobre essas coisas. 18 verdades. Esse é o fundamento que Deus nos
deu. E Deus nos abençoa em poder continuar edificando sobre isso, para nos fortalecer. Não
devemos ficar estagnados nisso. O espírito de Deus nunca fica estagnado! O poder do espírito
de Deus exige crescimento e desenvolvimento. Porque se não adormecemos e morremos. E
estar nessa posição é algo muito perigoso.
João 3:34 - Porque aquele que Deus enviou... E é muito claro a quem Deus enviou, é muito
claro quem é esse Deus! El Shaddai, YAHWEH. Porque aquele que Deus enviou fala as
palavras de Deus... Ele é o Verbo de Deus. Ele fala as palavras de Deus. ...porque o próprio
Deus lhe dá o Seu espírito sem medida. Mas conosco isto não é assim. Este versículo nos diz
muitas coisas, irmãos. E apreciaremos isso mais e mais quanto mais entendemos. DEUS DEU
SEU ESPÍRITO A JESUS CRISTO SEM NENHUMA RESTRIÇÃO. Cristo tinha acesso a Deus sem
nenhuma restrição, a nível espiritual. E para nós os seres humanos é difícil entender a mente
de Deus: seu pai. O Pai ama o Filho e pôs tudo nas mãos dele. Belos versículos!
Agora vamos voltar a Atos 3 e continuar onde paramos. Atos 3:22 - Moisés disse: ‘O SENHOR,
seu Deus, YAHWEH, levantará para vocês um profeta como eu, do meio de Seu povo.
Ouçam com atenção tudo que ele lhes disser. Quem não der ouvidos a esse profeta será
eliminado do meio do povo’. E não se trata somente das coisas que Jesus disse há muito
tempo, mas também sobre as coisas que ele diz ao povo de Deus a cada Sabbath, a cada Dia
Sagrado, a cada Festa dos Tabernáculos. Porque esse poder vem de Deus, através de Seu filho,
Jesus Cristo. Ele guia Sua Igreja, Seu Corpo, o corpo de Cristo, com poder e força. Isso não
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pode vir de nós mesmos. Não há lugar para orgulho ou arrogância na Igreja de Deus. Tudo vem
de Deus. Tudo está em unidade com Deus.
Quem não der ouvidos a esse profeta será eliminado do meio do povo. Samuel e todos os
profetas que vieram depois dele falaram a respeito destes dias. Repetidas vezes, na Bíblia,
podemos ler coisas que Deus inspirou a serem escritas sobre Seu filho, sobre o Messias, sobre
um Rei, um Profeta, um Governante.
Versículo 25 - As promessas que Deus fez por meio dos seus profetas são para vocês. E
vocês fazem parte da aliança que Deus fez com os seus antepassados, quando disse para
Abraão: “Por meio de sua semente Eu abençoarei todas as nações do mundo.” Por meio de
sua semente! Algumas pessoas ainda pensam que isso é apenas para o Israel físico. E quando
eles leem em Apocalipse que os 144.000 pertencem as tribos de Israel eles ainda pensam que
se trata das tribos físicas. Eles não podem deixar isso para trás! Para eles, todos os que serão
parte dos 144.000 devem pertencer a uma tribo específica. Eles não entendem que isso é algo
de natureza espiritual. Isso não é o que significa! Deus não olha para as coisas físicas. Deus
trabalhou com um povo para nos ensinar muitas coisas. E a lição mais importante é que sem o
espírito de Deus você não pode obedecer a Deus! Você não pode viver isso! Isso não pode estar
em você! E é por isso que a Igreja é chamada “o Israel de Deus”, espiritualmente. Você não
precisa ser de uma das tribos de Israel, a nível físico. É Deus em nós que nos faz parte do
Corpo de Cristo, para que possamos ter um relacionamento com Ele. “O Israel de Deus”. Isso é
o que somos. Sião. Estamos no processo de formação. O povo de Deus. Os gentios se tornam
israelitas, espiritualmente - todos eles - porque isso é do que se trata.
E também o que está escrito sobre o Templo, essas coisas são simbólicas. Sim. Existe uma
organização e uma estrutura, que terão certos nomes, que é onde estaremos trabalhando,
onde estaremos servindo. Poderá sob o nome de manasses ou de Efraim ou onde quer que
seja. Mas nós somos o Israel espiritual. Há uma estrutura, uma organização no governo de
Deus, no caminho de vida de Deus, no Templo de Deus. E é esse templo que virá a essa terra.
Os 144.000.
Versículo 23 - Aquele que não obedecer será separado do povo de Deus e destruído.
Samuel e todos os profetas que vieram depois dele falaram a respeito destes dias.
Versículo 25 - As promessas que Deus fez por meio dos seus profetas são para vocês. E
vocês fazem parte da aliança que Deus fez com os seus antepassados, quando disse para
Abraão: “Por meio dos seus descendentes, eu abençoarei todas as nações do mundo.”
Assim Deus escolheu o seu Servo e o mandou primeiro a vocês, para abençoá-los, e para
que cada um de vocês abandone os seus pecados.
Irmãos, Deus deve ser muito mais glorificado e honrado em nossas vidas, em nosso ser e em
nossas mentes. Devemos apreciar mais, devemos nos aproximar mais de Deus através de Seu
Filho, Jesus Cristo. É assim que podemos nos aproximar de Deus. Isso é algo emocionante, que
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Deus nos permite experimentar cada vez mais. E estamos cada vez mais entusiasmados com
esse processo. Devemos estar bem sóbrios nos tempos em que vivemos, porque agora
entendemos melhor os tempos em que vivemos. Deus tem nos preparado para estes tempos e
para o que está por vir. Eu estou muito animado com isso, estou inspirado por isso. Vemos as
coisas que estão acontecendo no mundo e simplesmente esperamos. Nós simplesmente
esperamos.
No ano passado, Deus permitiu que certas coisas acontecessem. Só um pouquinho. Com o
propósito de nos ensinar, de nos treinar e nos preparar. O ano passado foi um ano muito
importante para a Igreja, irmãos. O ano passado foi um ano muito importante que serviu para
nos preparar melhor para as coisas que estão por vir. Embora tenham sido pequenas coisas,
Deus as fará grandes. Deus fará disto algo poderoso. Vamos experimentar coisas interessantes
no meio de todas as coisas horríveis que vão acontecer. Vamos entender o que estará
acontecendo. Quando Jesus Cristo estava se preparando para passar por tudo o que ele teve
que passar, isso não foi fácil. Mas ele estava animado, irmãos. Ele estava animado com o que
estava prestes a acontecer. Não com o sofrimento, mas com o que estava detrás de tudo isso,
com o propósito de tudo isso.
Vamos a Atos 2. É bom que nós consideremos, que continuemos concentrando-nos nisso. Vamos
repassar uma parte disso no sermão de hoje. Vamos dar uma olhada rápida nisto outra vez. Eu
gostaria de ler algumas passagens do Antigo Testamento para deixar bem claro que não
podemos discordar, que não podemos discrepar ou duvidar da palavra de Deus e do que Deus
revela. Atos 2:25 - Pois Davi disse a respeito de Jesus o seguinte: Eu via sempre o
SENHOR... Eu gosto muito desses versículos, irmãos. Eles são tão inspiradores. Davi escreveu
isto, mas ele está falando sobre Jesus Cristo e sobre Deus, seu Pai. E isso é o que está escrito
sobre ele, sobre Jesus Cristo. Eu, Jesus Cristo. Isso é o que está sendo dito aqui. Eu via
sempre o SENHOR diante de mim. Cristo. Estas são as palavras de Cristo, que Davi escreveu,
profeticamente. Porque Ele, Deus, YAHWEH, está ao meu lado direito, para que nada me
deixe abalado. Por isso o meu coração está feliz, e as minhas palavras são palavras de
alegria; e eu, um ser mortal, vou descansar cheio de esperança, pois Tu, SENHOR... Santo
Padre. Jesus está dizendo isto a YAHWEH. ...não me abandonarás no Seol, no hades. Eu
tenho TE servido fielmente, e por isso não deixarás que TU santo veja corrupção. TU me
tens ensinado os caminhos que levam à vida... Não é sito impressionante? TU, YAHWEH, me
tem ensinado os caminhos que levam a vida... Estas palavras são ditas por Jesus Cristo a seu
Pai. Deus nos ensinou a Jesus Cristo os caminhos que levam a vida também, mas a um nível
muito mais alto que a nós, porque Deus lhe deu o Seu espírito sem restrições, irmãos. E ele
cresceu nisso, e se tornou poderoso. Estou tentando deixar algo para o seguinte sermão. Há
tantas coisas aqui, irmãos. Isso é tão emocionante!
TU me tens ensinado os caminhos que levam à vida, e a TUA presença me encherá de
alegria. De glória A glória de um relacionamento que foi determinado antes do começo dos
tempos. E isso deve responder a outra pergunta também. “Para que eu possa receber a glória
que Você me deu antes” A gloria que nós temos. É disso que ele está falando aqui. Isso é o que
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ele esperava receber. Ele sabia que ia sofrer, mas ele esperava ansiosamente ao momento
quando ele seria ressuscitado, quando ele seria espírito e teria a tarefa, a responsabilidade
por todos os que o recebem.
Versículo 29 - Irmãos, permitam-me dizer com toda convicção que o patriarca Davi não
estava se referindo a si mesmo, pois ele morreu e foi sepultado, e seu túmulo ainda está
aqui, entre nós. Mas ele era profeta e sabia que Deus... YAHWEH. Pedro citou isto do Salmo
132. ...lhe havia prometido, a Davi, sob juramento que um de seus descendentes, um
descendente de Davi, se sentaria em seu trono. No trono de Davi. Davi estava olhando para
o futuro e falando da ressurreição do Cristo, que não foi deixado entre os mortos nem seu
corpo apodreceu no túmulo.
Vamos ler isso no Salmo 132: 11-YAHWEH, o SENHOR, fez um juramento solene a Davi e
prometeu jamais voltar atrás. “Colocarei em seu trono um de seus descendentes. E isso
também é dito em outras passagens da Bíblia, mas aqui nos Salmos é muito claro que foi
YAHWEH que disse isso. Isso é algo muito claro. E Paulo também fala sobre isso em Atos 13.
Atos 13:16. Em outras passagens da Bíblia você pode ler as coisas que Deus deu a Davi. E sua
descendência continua reinando até hoje, como Deus prometeu a Davi. Embora eles não
saibam quem são. Isto é incrível! Deus prometeu que esse trono continuaria a existir até a
volta de Jesus Cristo. E é impressionante que os que reinaram por tanto tempo no Reino
Unido, na Grã-Bretanha, sejam descendentes do povo judeu. E você acha que eles gostam de
ouvir isso? Eles estão sentados no mesmo trono da linhagem de Davi. E Jesus Cristo voltará
para cumprir a parte física disto, e também a parte espiritual, no futuro. E é emocionante ver
como isso se está cumprindo, as coisas que Deus faz e que o mundo não pode ver. Porque as
pessoas estão cegas. Eles não sabem quem são, não conhecem sua própria história. E quando
algo sai à luz, eles escondem isso rapidamente. Como a pedra de Jacó, que eles chamam de
The Coronation Stone, ou Jacob's Pillow. Eles levaram essa pedra para a Escócia. Ao Norte! E
eles provavelmente não sabiam o que essa pedra significa. Antes essa pedra estava debaixo
do antigo trono sobre o qual seus reis eram coroados. Há uma foto dessa pedra no livro Os
Estados Unidos e a Grã-Bretanha na Profecia. O travesseiro de Jacó. Se acredita que esta é a
mesma pedra que Jacó usou como travesseiro quando teve esse sonho. Significa isto que
israelitas a levaram essa pedra com eles todo esse tempo, como parte de seu legado? Por que
esta pedra estaria debaixo do trono? Uma pedra debaixo de um antigo trono de madeira onde
reis e rainhas eram coroados. Da linhagem de David. E eles nem sequer sabem isso. Incrível!
Ou não querem saber. E certamente eles não querem que os outros saibam disso. Eles primeiro
descartaram do letreiro e agora a pedra.
Não é incrível que nós podemos ver essas coisas e que o mundo esteja cego para tudo isso? Mas
quando Deus mostra isso a nós, isso é tão claro e tão emocionalmente. Saber que a palavra de
Deus é tão poderosa e verdadeira, e que Ele cumpre o que Ele diz. E que toda essa linhagem
de reis e rainhas, todos eles vêm do mesmo lugar.
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Atos 13:16 - Então Paulo se levantou, fez um sinal com a mão, pedindo silêncio, e
começou a dizer: — Homens de Israel e todos vocês não judeus que temem a Deus,
escutem! O Deus do povo de Israel escolheu os nossos antepassados quando moravam na
terra do Egito e fez deles um grande povo. Ele os tirou de lá com grande poder... E em
todas as passagens que lemos, fica muito claro a quem se refere.
Versículo 22 - E Ele, depois de rejeitar a Saul.... Eu adiante um pouco. Estou lendo isso para
somente para mostrar o contexto do que Paulo diz aqui. E Ele, Deus, o mesmo Deus sobre o
que Paulo fala no versículo anterior, depois de rejeitar Saul, o rei Saul, pôs Davi como rei e
disse isto a respeito dele: “Encontrei em Davi, filho de Jessé, um homem segundo o Meu
coração... Esta história é muito bonita. Isso é o que eu peço a Deus sempre. Eu quero ser um
homem segundo o coração de Deus. Eu quero ter o mesmo coração que Davi tinha, um coração
que está de acordo com o coração de Deus. Eu quero agradar e honrar a Deus. E todos nós
devemos nos esforçar para desejar isso. Para ter essa mentalidade. Para ser rápido em nos
arrepender. Davi não demorava em se arrepender. Quando Deus lhe mostrava que ele tinha
feito algo errado, que algo não era a vontade de Deus, Davi se arrependia do que havia feito e
aceitava a vontade de Deus.
Outro dia alguém me falou sobre quando Davi estava jejuando por seu filho, que ele estava
tão afetado pelo que estava acontecendo que os seus servos tiveram medo de dizer a ele que
seu filho tinha morrido. Mas quando eles lhe disseram que seu filho havia morrido, eles
ficaram surpresos porque Davi parou de jejuar e voltou a se ocupar dos seus assuntos. Porque
Davi sabia que a vontade de Deus tinha se cumprido. Isso era muito claro para ele. E ele
simplesmente aceitou isto. E quanto a nós? Somos rápidos em responder a Deus quando vemos
a Sua vontade? Sabemos que nossas vidas estão sempre em Suas mãos, porque entregamos
nossas vidas a Ele? Porque isso foi o que fizemos quando fomos batizados.
...um homem conforme o Meu coração. Ele fará tudo o que Eu quero. E Deus fez coisas
incríveis através de Davi, quando Deus começou a cumprir a promessa que Ele fez a Abraão e
sua descendência. De acordo com a promessa, Deus deu a Israel um salvador, Jesus, da
descendência de Davi. Aqui fica clara o que Deus disse sobre Davi, as promessas que Deus fez
a ele, as coisas que Deus ia cumprir através de sua vida. Podemos ter isto nos Salmos e em
outras passagens do Antigo Testamento. Histórias incríveis. Mas todas elas se referem ao
mesmo ser, isso é muito claro. Foi YAHWEH quem prometeu essas coisas a Davi.
YAHWEH é Deus Pai. YAHWEH é o Deus do Antigo Testamento. Não havia outro Deus. E então
Jesus Cristo veio e revelou certas coisas sobre Deus, coisas que antes Deus simplesmente não
nos permitiu entender completamente, irmãos. Até agora. Porque Deus nos trouxe a esse
ponto e podemos ver isso. E se você rejeitar o que Deus está nos revelando, se você não
acredita nisso, você sabe do que você seria culpado? De transgredir o mandamento sobre o
que o Sr. Terry Wrozek falou ontem. Êxodo 20:3 - Não terás outros deuses diante de mim.
Porque quando você conhece a verdade, é melhor que você viva de acordo com ela. Porque se
não Deus vai arrebatar isso de você. Quando você conhece a verdade, você não pode voltar
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atrás. A verdade sobre o Dia de Pentecostes? Você não observa o Dia de Pentecostes na
segunda-feira. Se você faz isso, você fica separado de Deus. E é o mesmo acontece com o que
está sendo revelado a nós aqui. Porque isto é algo que simplesmente não sabíamos antes. Que
só sabemos agora. E isto é algo muito claro, não é? Você acha que aos olhos de Deus seria algo
trivial se rejeitamos o que Ele está nos revelando sobre Ele mesmo e sobre Seu filho, Jesus
Cristo, para engrandecer ainda mais Seu propósito e Seu plano para nós, para a Sua Igreja? E
se nós, que temos o Seu espírito que nos guia e que está em nós, não somos capazes de
aceitar isso, como pode Deus trabalhar com as pessoas no mundo, fisicamente, quem não o
aceitam? Isso para mim é algo incrível. E tenho certeza que isso não tem nada a ver com a
minha idade ou com qualquer outra coisa que tenha acontecido recentemente ...
Vamos a Atos 2:32. Estes são pequenos detalhes de coisas que são citadas no Antigo
Testamento, que deixam bem claro a quem se refere. E estamos lendo esses versículos para
explicar o que falamos ontem. E também para refrescar nossa memória à medida que
avançamos, para que isso fique um pouco mais claro. Versículo 32 - Foi esse Jesus que Deus
ressuscitou, e todos nós somos testemunhas disso. Ele foi exaltado ao lugar de honra, à
direita de Deus. E, conforme havia prometido, o Pai lhe deu o espírito santo, que Ele
derramou sobre nós, como vocês estão vendo e ouvindo hoje. Pedro estava dizendo à essas
pessoas que se elas pensavam que o que estavam vendo naquele Dia de Pentecostes era
porque eles estavam bêbados, que elas estavam muito enganadas. Isso não era o que estava
acontecendo. Porque as pessoas pensavam: “Esses homens devem estar bêbados”. Mas Pedro
então lhes disse que o que elas estavam vendo e ouvindo era o cumprimento da promessa de
Deus. Observem: ...o Pai lhe deu o espírito santo, que Ele derramou sobre nós, como vocês
estão vendo e ouvindo hoje. Pois Davi não subiu ao céu e, no entanto, disse, Davi disse: “O
SENHOR... YAHWEH. Isso vem do Salmo 110:1, como lemos antes. ...disse ao meu Senhor... O
Senhor de Davi. Aquele que viria dele, de sua linhagem, Jesus Cristo. E aqui Davi, inspirado
pelo espírito santo, o chama de seu Senhor. Davi não se refere a si mesmo aqui, mas a seu
Senhor e ao relacionamento entre seu Senhor e Deus. O SENHOR, YAHWEH, disse ao meu
SENHOR, ao SENHOR de Davi: “Senta-te à Minha direita... Deus não disse isso a Davi. Deus
disse isto àquele que sairia de Davi. ... até que eu ponha os teus inimigos como estrado
debaixo dos teus pés”. Portanto, saibam com certeza todos em Israel que a esse Jesus,
que vocês penduraram em um madeiro, Deus o fez Senhor e Messias!”.
Eu gostaria de ler isto no Salmo 110. Outra passagem que deixa isto bem claro. Salmo 110:1 O SENHOR, YAHWEH, disse ao meu Senhor... Pedro cita isto exatamente como está escrito
aqui. Senta-te na Minha direita... Isto é o que YAHWEH disse a Cristo. ...até que eu ponha os
teus inimigos como estrado debaixo dos teus pés. E no Antigo Testamento podemos ler
repetidas vezes, especialmente nos Salmos, coisas que deixam bem claro quem era o Pai de
Jesus Cristo.
E agora vamos ler as palavras do próprio Jesus Cristo sobre isso. Atos 1. No capítulo 2 de Atos,
Pedro cita certas coisas e explica o que estava acontecendo, explica que eles estavam cheios
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do espírito santo que Deus havia prometido e que eles não estavam bêbados. E aqui Cristo lhes
fala sobre o que eles iam experimentar.
Atos 1:1 - Prezado Teófilo, no primeiro livro que escrevi, contei tudo o que Jesus fez e
ensinou, desde o começo do seu trabalho até o dia em que ele foi levado para o céu. Antes
de ir para o céu, ele deu ordens, pelo poder do espírito santo, aos homens que ele havia
escolhido como apóstolos. Durante os quarenta dias após seu sofrimento e morte, Jesus
apareceu aos apóstolos diversas vezes. Ele lhes apresentou muitas provas claras de que
estava vivo... Eles viram isso. Cristo disse a Tomas que colocasse a mão em suas feridas. Ele
ficou com eles por algum tempo, ensinando-os. ...e lhes falou do reino de Deus. Certa
ocasião, enquanto comia com eles, deu-lhes a seguinte ordem: “Não saiam de Jerusalém
até o Pai enviar a promessa... Ele lhes disse que esta era a promessa do Pai. A mesma
promessa da que Pedro lhes falou. “Isso vem do Pai. Esta é a promessa do Pai”. Eles estavam
falando sobre a mesma promessa do espírito santo que seria derramado. ... do qual falei com
você: João batizou com água, mas em poucos dias vocês serão batizados... E a palavra
batizar significa submergir. ...com o espírito santo. Isso é o que isto representa. Isto é o que
Deus nos dá, o que Deus derrama sobre nós e através de nós. E ele lhes disse: ...mas em
poucos dias vocês serão batizados com o espírito santo.
Vamos ao livro de Joel. Aqui em Atos 1Cristo se refere ao que está escrito no livro de Joel. O
contexto do que está escrito em Joel 2:27 é o que Deus vai fazer, é Sua intervenção nesta
Terra nos últimos dias, antes que o Reino de Deus venha para governar a Terra. Mas também
certas coisas que aconteceriam na Igreja. Isto é o que Deus diz: Então vocês saberão que Eu
estou no meio de Israel, que Eu sou o SENHOR, YAHWEH, seu Deus, e não há nenhum
outro. Nunca mais Meu povo será envergonhado. E muito em breve isso ficará bem claro
para o mundo.
Depois disso Eu derramarei o Meu espírito sobre todo mortal. E isso começou primeiro na
Igreja, nos primórdios da Igreja, e foi crescendo cada vez mais, à medida que o plano de Deus
foi se cumprindo. E agora Deus está se preparando para dar um grande passo adiante com isso,
irmãos. E para mim é tão inspirador, tão emocionante pensar sobre o que acontecerá durante
o Milênio. A família de Deus estará na Terra, governando esta terra. E todos verão isso. Haverá
somente um governo e somente uma religião. E Deus então chamará a todos os seres humanos
e lhes dará a oportunidade de aceitar a Jesus Cristo como seu Senhor e Mestre, como seu
Salvador pessoal, como seu Sumo Sacerdote e Rei. Todos na terra terão essa oportunidade. Eu
espero ansiosamente por esse momento. Isso é muito emocionante para mim, embora eu não
entenda isso muito bem. Mas eu penso no incrível que será tudo isso, o que significará isto
para as pessoas, como serão as coisas na Terra então. Sem Satanás e os demônios. Somente
um único governo e uma única religião.
Isso é tão emocionante, o que estamos celebrando aqui, o que a Festa dos Tabernáculos
representa! O que está sendo representado em nossas vidas, o que podemos compartilhar uns
com os outros, porque temos o espírito de Deus em nós. E à medida que crescemos nessas
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coisas, o amor e o cuidado uns para com outros também crescem. Seremos uma grande família
na Terra, embora continuemos a ser humanos. Porque a lição desses 2.000 anos, a lição da Era
de Laodicéia, também será aplicada então.
Depois disso Eu derramarei o Meu espírito sobre todo mortal. Seus filhos e suas filhas
profetizarão; os velhos terão sonhos, e os jovens terão visões. E Deus fará essas coisas em
Seu tempo, de acordo com Seus planos, irmãos. Essas são coisas que ainda estão por
acontecer. Naqueles dias também derramarei o Meu espírito sobre os servos e as servas.
Isso vem de Deus, de YAHWEH, de Deus. Essa e a promessa do Pai. Jesus ordenou que eles
esperassem até que se cumprisse a promessa do Pai. E Pedro lhes falou da promessa do Pai de
derramar Seu espírito santo, a promessa da que fala o profeta Joel. Isto foi o começo de tudo.
Foi então quando Deus começou a habitar nos seres humanos, nos membros do Corpo de
Cristo, da Igreja de Deus. E isso vai crescer cada vez mais, até encher toda a terra. É disto
que Pedro está falando aqui.
Farei maravilhas nos céus e na terra: sangue e fogo, e colunas de fumaça. O sol se
escurecerá, a lua se tornará vermelha como sangue antes que chegue o grande e terrível
dia do SENHOR. De YAHWEH. Isso se refere ao que Ele está trazendo a esta Terra. Quando esse
dia chegar. Isto se refere ao dia em que Cristo voltar e a tudo que nos leva a esse momento.
Quando o Messias finalmente venha a esta Terra e Deus destrua a todos os que estão
destruindo a Terra. Os exércitos da Ásia e da Europa que se juntarão, será destruído em um
momento. Eles serão simplesmente aniquilados em um momento. Todos eles, milhões de
pessoas, de uma vez. E não somente isso, mas muitas outras coisas vão acontecer nesse dia.
Essa será a parte final. A destruição desse exército. Mas muitas mais pessoas que vivem nessas
nações serão destruídas nesse dia, em um instante. E as coisas não serão mais fáceis neste
país ou em outros países. Alguns simplesmente ser varridos da face da Terra. Tão devastador é
o que está chegando. Deus disse que isso é algo que o mundo nunca viu, algo que nunca
aconteceu antes e que nunca vai acontecer de novo neste mundo. Graças a Deus.
Mas todo aquele que invocar o nome do SENHOR será salvo. Isso é algo incrível! Em meio a
tudo isso, alguns invocarão a Deus, alguns vão querer obedecer a Deus. E isso também se
refere a algo mais importante, irmãos, algo que o Pai, Deus, o Pai, vai fazer durante o Milênio.
Porque então as pessoas terão acesso a Deus e poderão invocar o Seu nome. E os que fizerem
isso serão salvos.
Pois no monte Sião e em Jerusalém haverá salvação, como disse o SENHOR, YAHWEH. E
entre o remanescente estarão os que o SENHOR chamou. Os que YAHWEH vai chamar. E
pode muito bem ser você. Nós somos um remanescente. Deus chamou a algumas pessoas no
final desta era para estar aqui hoje.
E essas coisas que foram profetizadas por Joel começaram a se cumprir no Dia de Pentecostes,
quando Pedro e todos os que estavam ali obedeceram a Jesus Cristo e ficaram esperando a
promessa do Pai, de YAHWEH.
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