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Está claro que nesta Festa dos Tabernáculos Deus está nos abençoando com uma maior e mais profunda
compreensão sobre o Seu Reino, Sua Família. Eu fiquei admirado quando Deus começou a revelar sobre
esse assunto do que estamos falando. Todos os anos, durante os últimos anos. Às vezes eu acho que
falamos sobre as mesmas coisas durante a Festa. Mas há tantas passagens na Bíblia que falam sobre esse
período de tempo, que às vezes podemos mencionar certas passagens repetidas vezes, mas em um
contexto diferente, de uma perspectiva diferente. Deus continua edificando sobre isso em nossas vidas, à
medida que aprendemos e crescemos. E agora que Deus nos está dando uma compreensão mais profunda
sobre Seu Reino, Sua Família, é muito importante que entendamos onde tudo começa. Tudo isso é graças
ao nosso Pai, através do Seu Filho.
A Festa dos Tabernáculos e o Último Grande Dia representam o período de tempo quando todos os seres
humanos terão a oportunidade e a bênção de ver e de conhecer o Reino de Deus. E o ponto principal desse
Reino sempre foi e sempre será Deus Todo-Poderoso e Sua vontade para a Sua Família. Isso sempre foi
assim e sempre será assim. O enfoque disto é, naturalmente, o Seu Filho, Jesus Cristo. Ele é a pedra
angular, a rocha sobre a qual Deus construirá tudo isto. Ele é a verdadeira rocha sobre a qual o Reino de
Deus está sendo edificado.
Durante o êxodo, depois que os Israelitas saíram do Egito, Deus lhes revelou que Jesus Cristo era a Rocha
que ia vir no futuro. E como lemos o primeiro dia em 1 Coríntios, Jesus Cristo é essa Rocha sobre a qual
tudo seria edificado. Tudo o que Deus revelou a eles então representava algo que ia se cumprir no futuro.
Não se tratava somente de que os filhos de Israel matassem um cordeiro na noite do 14º dia e depois se
fossem do Egito, Deus lhes tirasse do Egito. Todas essas coisas que aconteceram a nível físico eram
apenas um símbolo de algo, para nos ensinar algo espiritual sobre as coisas que seriam cumpridas em
Jesus Cristo, sobre as coisas que aconteceriam com Jesus Cristo.
Hoje vamos continuar falando sobre o que Deus está nos revelando neste momento da história da
humanidade. Deus está nos revelando, nos está dando uma maior compreensão do ponto central de todo o
Seu Reino, que começa com Ele, e que é se cumpre através do Seu Filho. Estamos aprendendo mais sobre
o relacionamento que existe entre eles. E isso é tão emocionante! Os dois primeiros sermões,
principalmente os sermões de ontem, são mais para as pessoas que já estão a mais tempo na Igreja de
Deus. Porque eles devem considerar, eles devem pensar em certas coisas que agora são mais claras para
nós, mas que antes não estavam tão claras. E quando Deus tira a venda de seus olhos, de repente, tudo o
que você não podia ver sobre um determinado assunto fica claro. Porque Deus planejou revelar isso em
um momento específico. E antes disso as pessoas não podem entender. Você pode entender um pequeno
detalhe aqui ou ali, você pergunta certas coisas, mas para entender isso, Deus tem que nos revelar. E isso é
emocionante! E hoje Deus vai nos revelar mais coisas. E então todos nós poderemos apreciar mais a
maneira como Deus faz as coisas, poderemos sentir mais admiração por todo esse processo. Isso é
emocionante! Isso é inspirador!
O título do sermão de hoje é Deus o Pai e Seu Filho.
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Continuaremos onde paramos ontem. Em Atos 2. Vamos começar com uma pequena revisão. Este tema é
algo novo para nós. Já falamos sobre esses versículos em dois dos sermões anteriores. E esse é o terceiro.
E eu não acho que vamos falar sobre isso novamente nos seguintes sermões.
Atos 2:32 - 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... Isto foi o que o Pai tinha prometido, como lemos ontem no livro de Joel. Essa foi a promessa de
YAHWEH. ... que ele derramou sobre nós, como vocês estão vendo e ouvindo hoje. Pois Davi não
subiu ao céu e, no entanto, ele, Davi, disse: ‘O SENHOR (YAHWEH) disse ... Isto é citado do Salmo
110: 1. ... ao meu Senhor: ao Senhor de Davi. Sente-se do meu lado direito, até que Eu ponha os seus
inimigos como estrado debaixo dos seus pés.’ Vamos ler outras passagens da Bíblia que também falam
sobre isso.
Vamos a 1 Coríntios 15:20 - Mas, agora, Cristo ressuscitou dos mortos e foi feito as primícias dos
que dormem... É importante que reconheçamos que Jesus era um ser humano e que, quando ele morreu,
ele estava morto, como todos os seres humanos quando morrem. Ninguém tem uma alma imortal. A alma
imortal é algo que não existe. Ele morreu e esteve morto, completamente morto, durante três dias e três
noites. Não como outros seres humanos, cujos corpos se decompõem e com o tempo eles retornam ao pó
da terra. Porque Deus tinha um propósito diferente para Jesus Cristo.
Porque, assim como por meio de um homem veio a morte, assim também por meio de um homem
veio a ressurreição. Desde o começo dos tempos, Deus sabia o que o ser humano faria. Ele sabia que o
ser humano precisaria de um Salvador, de um meio pelo qual seus pecados pudessem ser perdoados. E,
devido a maneira como Deus criou os seres humanos, desde Adão e Eva, nenhum ser humano pode se
abster do pecado, pode viver uma vida perfeita. Porque os seres humanos não foram criados completos.
Deus nos criou incompletos. E nós entendemos que Deus fez isso de acordo com o Seu propósito e Seu
plano para a humanidade. Eles não tinham o espírito de Deus. Não como nós temos o espírito de Deus na
Igreja. Deus lhes atraiu a Ele, revelou certas coisas a eles. Mas isso não foi como e conosco hoje, que
depois que Deus nos chama e perdoa nossos pecados, podemos ser gerados pelo espírito santo.
Porque, assim como por meio de um homem veio a morte, assim também por meio de um homem
veio a ressurreição. De acordo com o plano e o propósito de Deus, somente uma pessoa viveria uma vida
perfeita. E Deus deu o Seu espírito a ele desde o seu nascimento. Ele tinha acesso ao espírito de Deus sem
nenhuma restrição. E à medida que ele crescia, Deus lhe deu mais e mais do Seu poder, da Sua vida, sem
nenhuma restrição. A mente de Deus, o ser do seu Pai estava nele.
Assim como todos morremos em Adão... Por quê? Porque todos nós fazemos a mesma coisa que Adam
fez. A morte paira sobre nós. A menos que haja um meio - e há, através de Jesus Cristo – para que
possamos ser perdoados do pecado, porque o castigo do pecado é a morte. Assim como todos morremos
em Adão, todos os que estão em Cristo... Devemos estar em Cristo e ele em nós! E não podemos nos
separar dele, porque então o espírito santo deixa de fluir em nossas vidas. Esse processo tem que ser
contínuo! É por isso que eu gosto muito do que está escrito em 1 João e em outras passagens da Bíblia
sobre o fato de que o espírito, essa vida, Jesus Cristo continua vindo em nós. O verbo aqui está no
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gerúndio. Isso significa que é algo continuo, algo que acontece de forma continua. Mas quando pecamos,
obstruímos esse fluxo, esse fluxo que deve ser contínuo, porque Cristo deve permanecer em nós, deve
habitar permanentemente em nós. E é por isso que devemos nos arrepender rapidamente de nossos
pecados e pedir a Deus que nos perdoe, para que essa vida possa continuar vivendo dentro de nós. Nós não
podemos nos permitir ficar separados desse fluxo, porque então nós estagnamos, começamos a adormecer.
E podemos ficar dormidos para sempre.
Assim como todos morremos em Adão, todos os que estão em Cristo receberão nova vida. Esse é o
plano de Deus para nos dar a vida eterna. Mas cada um por sua ordem: Cada ser humano por sua
ordem. ...Cristo, as primícias... Ele é o primeiro das primícias, como entendemos. Cada ser humano por
sua ordem... Jesus era completamente humano. Sua existência começou como um ser humano. Ele não
existia antes disso. Sua existência começou então. Cada todo ser humano por sua ordem: Cristo, as
primícias, depois, os que são de Cristo, na sua vinda. Os que serão ressuscitados para vir com ele a esta
terra, para voltar a esta terra, os 144.000, as primícias, o resto das primícias. É incrível entender que Jesus
Cristo e o primeiro dos primeiros frutos. Ele é nosso irmão mais velho. Ele tudo o que ele sofreu na carne
humana, a batalha que ele teve que lutar.
Versículo 24 – E então virá o fim, quando ele (Jesus Cristo) entregará o reino a Deus, o Pai... Quando
ele entregará o Reino a Deus, ao Pai. Não deveria haver confusão nisso. Há somente um Deus e Pai. E
aqui diz que Jesus Cristo vai entregar o Reino a Ele. ...depois de ter destruído todos os governantes e
autoridades e todo poder. Todos aqueles que resistem a Deus, todos os que rejeitaram a Deus, todos. E
isso tem a ver com a natureza humana e com o processo pelo qual os seres humanos podemos passar, se
nos submetemos a Deus e escolhemos Seu caminho da vida, para finalmente estar em unidade com Deus,
na Família de Deus. Pois é necessário que Cristo reine até que tenha colocado todos os seus inimigos
debaixo de seus pés. E esse é um longo processo, um processo que vai durar 1.100 anos. O último
inimigo que será destruído é a morte. A morte é um inimigo. O pecado, essas coisas devem ser
destruídas para que Deus possa nos dar algo diferente. E então a morte deixará de existir porque teremos a
vida eterna na Família de Deus, como seres espirituais.
Versículo 27 - Porque Deus sujeitou todas as coisas debaixo de seus pés. O propósito, o plano de Deus
antes da fundação do mundo era ter um Filho no qual Ele realizaria isto, através dele. O Messias. Aquele
que se tornaria Rei! É impressionante entender qual é o enfoque de Deus para Seu Filho, desde o começo
dos tempos. Para os seres humanos tudo começa com ele. Porque Deus sujeitou todas as coisas debaixo
de seus pés. Mas, quando diz que todas as coisas lhe estão sujeitas, a Cristo, claro está que se excetua
aquele... Isso não inclui a Deus. Em outras palavras, exceto Deus, tudo foi submetido a ele. Isso deve ser
bem claro para nós. Mas aqui isto é dito especificamente para que não haja mal-entendidos. Deus é sempre
o primeiro, acima de todas as coisas. Isso sempre foi e sempre será assim. Como ele diz a seguir: ... que,
referindo-se a Deus, sujeitou todas as coisas a Cristo.
A verdadeira intenção, a ideia por trás de tudo isso foi traduzida corretamente. E isso é interessante,
porque quando o livro foi traduzido do Inglês para o holandês, na Holanda e na Bélgica, o processo pelo
qual eles passaram só ajudou a enfatizar uma importante verdade: não se pode traduzir isto palavra por
palavra. A mente de Deus, a vontade de Deus, o propósito de Deus, o plano de Deus não podem ser
traduzidos palavra por palavra. Eu estive conversando sobre isso com os que traduziram o livro e eles me
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disseram que algo como a expressão usada pelo Sr. Wrozek quando ele disse que temos que regozijar-nos
na Festa dos Tabernáculos, que não ha uma palavra em holandês que traduz fielmente a intenção disto. E o
que eles fazem é usar outras palavras para descrever algo assim. Nesse caso, eles usam a palavra que mais
se aproxima à ideia do que está sendo dito. E muitas coisas na Bíblia, que foram traduzidas do grego para
o inglês ou do hebraico, do aramaico para o inglês, as pessoas que traduziram a Bíblia não conhecem o
propósito e o plano de Deus. Eles não entendem que o Pessach e os Dias Sagrados de Deus representam o
plano de Deus. Eles traduziram essas coisas sem entender o propósito de Deus, o plano de Deus. Mas
Deus foi nos mostrando isto, foi revelando o significado de tudo isto. E nós entendemos isto. Tudo e muito
claro para nós porque vemos o plano de Deus desde o começo, desde o Pessach, até o Último Grande Dia.
Isso ganha sentido para nós, através do espírito de Deus, que da vida a Sua palavra.
E o mesmo acontece aqui. A tradução disto ao inglês não transmite o verdadeiro significado, a intenção do
que é dito aqui. A tradução correta desse versículo, de acordo com a intenção do que Deus nos diz aqui, é:
Porque Deus sujeitou todas as coisas a Cristo. Mas, quando diz que todas as coisas lhe estão sujeitas,
claro está ... E a palavra grega usada aqui significa que é evidente. Deve ser óbvio! ... deve ser evidente
que isso não inclui o próprio Deus. Deus não se submeteu a Cristo. Porque é Deus quem submete todas
as coisas a Cristo. E claro, Deus está acima de tudo! E esse é o propósito do que Deus revelou a Paulo,
para que ele nos escrevesse aqui, para nos ajudar a entender algo que deveria ser evidente, mas que estava
um pouco encoberto, que ficou encoberto ao longo do tempo.
Versículo 28 - Então, quando todas as coisas estiverem sujeitas ao filho, ele se sujeitará àquele que
lhe sujeitou todas as coisas. Deus o Pai! Esse é o plano de Deus! Esse é o propósito de Deus! Um filho
fiel! Um filho poderoso! Um filho que tem a mesma mente que seu Pai. Algo que não podemos entender,
algo que para nós é difícil de entender. Eles têm a mesma mente, mas são seres diferentes! Jesus Cristo é
um ser diferente! Sua existência começou quando ele nasceu de uma virgem, Maria, como um ser
humano, mas com a mente e conhecimento de Deus, de uma forma que nós não podemos ter. Sabemos
certas coisas, cremos certas coisas, graças ao espírito de Deus que nos foi dado. Mas com Jesus isso era
algo incrivelmente único! Eles são diferentes no que se refere a sua personalidade, como nós também
somos diferentes uns dos outros. Jesus teve diferentes experiências na vida, o que fez dele quem ele era;
ele é um ser diferente do Pai, mas com a mesma mente que o Pai. Ele é o Verbo de Deus que se fez carne!
Isso é algo poderoso, irmãos! E é algo poderoso quando podemos ter o mesmo em nosso ser, quando
dizemos: “Eu tomei a decisão de ser batizado. Eu quero que meus pecados sejam perdoados. E eu quero
poder viver de acordo com o caminho de vida de Deus e quero que Deus viva em mim”. E então
começamos a ter essa mente em nós e começamos a crescer. E temos muitas coisas que necessitamos
superar. Mas com Jesus Cristo isso não foi assim. Ele começou desde muito jovem. Aos 12 anos ele já
sabia muitas coisas. Ele tinha muito mais da mente de Deus no seu ser, na sua mente. Ele foi aprendendo!
Ele foi aprendendo! E quanto mais ele aprendia, mais da mente de Deus era dada a ele. Ele não teve que
vencer certas coisas. Embora ele teve que lutar, porque ele era um ser humano. É incrível entender o que
Deus fez! É impressionante entender o que nosso Salvador fez.
Versículo 28 - Versículo 28 - Então, quando todas as coisas estiverem sujeitas ao filho, ele se sujeitará
àquele (Deus) que lhe sujeitou todas as coisas. Para que Deus, o único Deus e Pai de todos nós, seja
tudo em todos. Totalmente reconciliados com Deus. Finalmente. Em unidade com Deus, com a mesma
mente e a mesma vontade de nosso Pai. Com personalidades diferentes, porque passamos por diferentes
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experiências na vida, que nos fizeram quem somos. Como aqui, nesta família, estamos lutando para
superar certas coisas. Mas quanto mais em unidade estamos, quanto mais temos a mesma mente, isso é
algo bonito. Porque todos somos diferentes. Nunca foi a intenção de Deus que todos fossemos iguais. Mas
Jesus Cristo se parece ao Pai de uma maneira que nós nunca poderemos entender neste corpo físico. Mas
Deus nos está dando uma pequena amostra disto, para que possamos começar a compreendê-lo melhor.
Vamos a Mateus 22. Antes do sermão de hoje, alguém me perguntou algo sobre Melquisedeque. E eu lhe
disse a mesma coisa que eu disse aos outros aqui nesta Festa. “Tenha paciência. Vamos falar sobre isso
aqui nesta Festa” Eu não pretendia falar sobre isso. Mas então nossa viagem à Nova Zelândia foi
cancelada e ficou claro que eu tinha que preparar um sermão sobre esse assunto, porque há muitas coisas
sobre as quais precisamos falar. Não sei se darei esse sermão no sétimo dia da Festa ou no Último Grande
Dia. Eu ainda não sei. Mas essa é uma história emocionante! Depois de falar sobre todas as coisas que
estamos falando aqui - e é por isso que talvez seja o último sermão - é incrível entender certas coisas sobre
Melquisedeque. Porque então fica claro que Jesus Cristo não era Melquisedeque. Pensem nisso. A Bíblia
descreve quem ele era. Como isso é possível? Bem, é emocionante entender como isso é possível.
Entender que o livro de Hebreus foi escrito para explicar certas coisas. Eu não vou falar sobre isso agora.
Mas isso é simplesmente emocionante! É inspirador entender como isso e possível, como isso aconteceu,
como isso pôde ser assim. É assombroso! É inspirador! E isso nos faz apreciar mais o nosso Grande Deus.
O grande Deus do universo, que sempre existiu! Ele é tão incrível. Muito acima e muito além do que
podemos conceber e compreender, com nossas mentes limitadas. Mesmo com Sua ajuda, neste corpo
físico e débil. De verdade! Nossas mentes são tão limitadas! Mas nós entendemos o suficiente para tomar
decisões. E somos julgados de acordo com as decisões que tomamos. E também entendemos o suficiente
para poder estar de acordo com Deus.
Mateus 22:23. Isso se refere a Cristo e as coisas pelas que ele estava passando então. Versículo 23 - No
mesmo dia, vieram a Jesus alguns saduceus, líderes religiosos que afirmam não haver ressurreição
dos mortos, e perguntaram: Eles lhe fizeram uma pergunta. Eles não criam na ressurreição, mas eles
sempre estavam tentando confundi-lo, sempre estavam tentando pegá-lo em algum erro. Assim é a
natureza humana, ardil, doente, pervertida. É repugnante o que as pessoas fazem. Elas não podem esperar
para ver se podem encontrar algum erro, para justificar o que estão fazendo. Como na última entrevista
que eu dei em Pittsburgh. “Oh não! Você está dizendo que ninguém vai para o céu? Que Jesus Cristo é o
único que esteve lá?” Mas quando eu já não estava no ar eles mal puderam esperar para dizer: “Ele está
errado, porque Jesus disse a um dos malfeitores que foram crucificados com ele: Hoje você estará comigo
no paraíso. É por isso que sabemos que ele está errado sobre esse assunto, porque sabemos que eles estão
no céu.” Não é isso incrível? E isso era o mesmo com os saduceus e os fariseus. Eles sempre estavam
tentando encontrar algum erro no que Deus diz, na verdade.
Mestre, Moisés disse: ‘Se um homem morrer sem deixar filhos, o irmão dele deve se casar com a
viúva e ter um filho, que dará continuidade ao nome do irmão’ Numa família havia sete irmãos. O
mais velho se casou e morreu sem deixar filhos, de modo que seu irmão se casou com a viúva. O
segundo irmão também morreu, e o terceiro irmão se casou com ela. E assim por diante, até o
sétimo irmão. Ela se casou com todos eles e todos eles morreram. Por fim, a mulher também morreu.
Diga-nos, de quem ela será esposa na ressurreição? Mas se eles não acreditavam na ressurreição! Que
hipocrisia! Aqui você pode ver sua atitude, sua presunção ao falar com Jesus Cristo. Diga-nos, de quem
!5

ela será esposa na ressurreição? Eles pensaram: Essa é boa! Agora nós pegamos ele! Afinal, os sete se
casaram com ela”. Jesus respondeu: vocês estão errados... Eu gosto muito disto aqui. “Vocês estão
errados. Vocês não entendem nada”. As vezes é bom poder dizer a verdade a algumas pessoas, porque
você sabe que sua atitude de orgulho está sendo refutada. E se essa pessoa se arrepender, Deus pode
trabalhar com ela. Vocês estão errados porque vocês não conhecem as Escrituras... Oh! Dizer que os
saduceus não conhecem as Escrituras? Eles não ficaram muito contentes com isso! Vocês estão errados
porque não conhecem as Escrituras nem o poder de Deus. Vocês não entendem nada!
Versículo 30 - Pois, quando os mortos ressuscitarem, não se casarão nem se darão em casamento.
Nesse sentido, serão como os anjos do céu. Na vida física há reprodução, mas não na vida espiritual. Isso
vai cessar quando sejamos seres espirituais. Porque então não haverá necessidade disso, não haverá um
propósito para isso. E, quanto à ressurreição dos mortos, será que vocês nunca leram o que Deus
disse? Não é isso incrível? Eu gosto muito de ver como o espírito de Deus trabalha com as pessoas.
“Vocês não leram sobre isso? Vocês são mestres da lei. Vocês têm suas crenças. Vocês não leram isso?
Vocês não leram o que Deus diz sobre isto?” Deus disse: “Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque
e o Deus de Jacó”. Portanto, Ele é o Deus dos vivos, e não dos mortos. Quando as multidões o
ouviram, ficaram admiradas com seu ensinamento. Palavras contundentes. Falar aos saduceus dessa
maneira. “Vocês não leram isso? Vocês não entendem o poder de Deus. Vocês estão errados”. E o
importante aqui é que há um princípio que Deus sempre usa quando Ele fala sobre Sua Família, sobre Seu
Reino. E vamos falar sobre esse princípio também, mas primeiro vamos ver isso aqui. Jesus está deixando
claro que depois que sejam ressuscitados os patriarcas estarão vivos. E o princípio sobre o qual estamos
falando aqui é que Deus vê o Seu Reino como se já fosse uma realidade. Deus fala de uma realidade. Por
quê? Porque a Sua vontade será cumprida. Isso é uma coisa certa, não há nenhuma dúvida sobre isso.
Ele é o Deus dos vivos, e não dos mortos. Porque nós vemos mais além de tudo isto. Nossas mentes
devem ser transformadas nesta vida física, devemos ter mais da mente de Deus, porque Ele nos dá mais da
Sua mente. E quando vejamos tanto sofrimento ao nosso redor, poderemos entender que isso é algo
passageiro. Muitos morrerão, mas eles serão ressuscitados, Deus lhes dará vida novamente. Eles então
terão a oportunidade de aprender sobre o caminho de vida de Deus. Eles terão a oportunidade de ter a vida
eterna. Precisamos “ver” a Deus, a mente de Deus e entender por quê Deus faz o que Ele faz. Precisamos
“ver” mais além das coisas que nos oprimem a nível físico, das cosias que nos fazem sofrer, que nos fazem
lamentar, que nos entristecem. Porque só olhamos para o presente. E o importante não é o presente, mas o
que virá depois. O importante é o que Deus está fazendo. E Deus quer que “vejamos” isto, que isto fique
gravado em nossas mentes, para que o que vemos agora não deturpe nossa maneira de pensar. Como
acontece com as pessoas no mundo, com os protestantes. Porque eles não creem em Deus. O espírito de
Deus não está trabalhando com eles para ajudá-los a pensar da maneira correta, para entender que é
necessário que passemos por tudo o que está por vir. O princípio do qual estamos falando é que Deus olha
para tudo isto como se o Seu Reino já fosse uma realidade.
Ontem depois o sermão estivemos conversando com algumas pessoas sobre esses princípios. Willem
Henderson falou sobre um versículo que eu mencionei recentemente em um sermão, alguns versículos em
Eclesiastes. E isso é o que devemos recordar. Há uma razão pela qual sempre falamos sobre isso, mesmo
agora. Essas coisas devem estar profundamente gravadas em nossa mente: o caminho de Deus, a vontade
de Deus. Isso ajudará você a entender outras coisas, começando desde o começo, em Gênesis. Deus
!6

sempre disse isso ao ser humano. Esta é a mensagem de Deus em toda a Bíblia. E qual é a mensagem? O
Sr. Armstrong falava sobre isto frequentemente. Antes tínhamos uma revista com esse nome. As Boas
Novas: o evangelho. As boas novas. Deus fala sobre o Seu Reino como uma realidade. Deus está muito
emocionado com o Seu Reino, com a Sua família. E Deus ensinou essas boas novas aos seres humanos
através de todos os profetas e através da vida de Jesus Cristo e dos apóstolos. E isso fica mais e mais
emocionante e inspirador, à medida que se aproxima.
Eclesiastes 3. Eu gosto muito desses versículos. E mesmo aqui, é incrível quando você estuda o
significado de certas palavras em hebraico. Depois de estudar diferentes traduções eu simplesmente
desisti, porque eles não sabem do que Deus está falando! Há certas coisas na Bíblia, no Antigo
Testamento, que foram mal traduzidas. Algumas coisas nos Salmos e em Provérbios. Porque eles não
entendem a mente de Deus, eles não têm a mente de Deus neles, eles não têm vida Deus neles, eles não
entendem o propósito e o plano de Deus. “Vamos ver. Como vamos traduzir isso?” E eles traduziram
muitas coisas com base no que eles creem. É por isso que tantas coisas foram mal traduzidas,
especialmente no Novo Testamento. Os protestantes traduziram o Antigo Testamento com mais precisão.
Porque eles são o Novo Testamento! Eles veem as coisas de uma maneira diferente. E em muitas
traduções algumas coisas no Novo Testamento foram traduzidas de uma maneira confusa. A tradução King
James [em inglês] ainda é a tradução mais precisa de todas, porque não foi tão influenciada pelo
protestantismo.
Eclesiastes 3:14. Que lindo é isso! Eu sei que tudo quanto Deus faz durará para sempre... Disto você
pode ter a mais absoluta certeza! Você pode ter fé que tudo o que Deus se propõe Ele o cumpre e isto
permanece para sempre! ...nada se lhe deve acrescentar... Como está escrito no livro de Apocalipse. Não
devemos acrescentar ou tirar nada das palavras da Bíblia. Deus diz que o que Ele diz assim será. “Assim é
como será. Isso é o que vai acontecer. Assim é como é. ...nada se lhe deve acrescentar e nada se lhe
deve tirar. E isso faz Deus... Deus faz isso. Deus cumpre Sua vontade. Deus está cumprindo Sua vontade
na terra. Deus concedeu aos seres humanos 6.000 anos para que eles seguissem seus próprios caminhos.
Porque essa é a Sua vontade. Deus poderia ter mantido a Satanás e aos demônios longe de seres humanos.
Mas Deus lhes permitiu estar nesta terra por 6.000 anos. Porque essa é a Sua vontade. Isso deve ser assim
para que aprendamos o que precisamos aprender. E isso não significa que os seres humanos estão fazendo
o que é correto, mas Deus está cumprindo Sua vontade e está trazendo o Seu Reino a esta terra. Sua
vontade está sendo cumprida na Sua Igreja, exatamente como Ele quer que seja.
Isso me faz pensar em alguns que sofreram muito por causa das decisões que as pessoas tomaram. Eles
olham para o que aconteceu com a Igreja e pensam: “Como pode algo assim acontecer com a Igreja de
Deus? Satanás venceu a batalha. Ele derrotou a Deus! O que vamos fazer agora?” É Satanás mais
poderoso que Deus? Eu ouvi esse tipo de comentários! “Satanás é tão poderoso. Olha o que ele fez!”
NÃO! Veja o que fizemos, o que o povo de Deus fez! Fomos nós que permitimos que Satanás nos
enganasse! Nós permitimos isso porque nos tornamos mornos, e o espírito de Laodicéia já estava andando
livremente na Igreja! “Eu sou rico. Eu tenho muitas riquezas e não tenho necessidade de nada.” E
atribuímos todo o mérito a nós mesmos em vez de estar agradecidos a Deus por tudo o que tínhamos. E é
incrível entender isso sobre o plano de Deus! Ele nos abençoou em poder ser parte do Seu plano. E porque
Ele compartilha isto conosco nossa vida é mais rica e plena. Podemos estar em unidade e em harmonia
com Ele. Isto é um intercambio! Deus compartilha conosco e nós também podemos fazer isso. Mas
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quando deixamos de ver isso e começamos a atribuir o mérito a nós mesmos, o orgulho entra e vamos pelo
caminho errado.
Eu gosto muito de algo que o Sr. Armstrong diz em uma das fitas cassetes que escutamos habitualmente.
Eu falo sobre isso muitas vezes porque é algo que eu gosto muito. Durante um estudo bíblico no Auditório
em Pasadena, ele olhou para os presentes e disse: “Onde estão os ministros?” Porque eles não estavam
sentados na primeira fila, aos pés do Apóstolo de Deus, onde deveriam estar! E por que eles não estavam
lá? “Sou rico; eu já tenho muitas riquezas e não tenho necessidade de nada.” Isto já era assim naquela
época. Eles não podiam ver a necessidade de estar ali. Como os anjos, que sempre estão presentes quando
Deus revela e ensina algo à Igreja. Porque eles disseram: “Eu sou rico; eu já tenho muitas riquezas e não
tenho necessidade de nada.” Os evangelistas! Os professores! E essa atitude tomou conta da Igreja! Foi
por isso que o Sr. Armstrong não podia confiar em ninguém! Ele então depositou sua confiança em
alguém de fora, em alguém que não era da Igreja. E durante muito tempo as coisas correram bem, até que
esse indivíduo também enganou o Sr. Armstrong e ele caiu na politicagem e toda essa baboseira.
É incrível o que aconteceu conosco! E a culpa de tudo isto é nossa! Isso não significa que Satanás e os
demônios tenham mais poder que Deus. De maneira nenhuma! O que acontece é que Deus permite certas
coisas. Por quê? Porque é a Sua vontade fazer isto. Deus nos disse o que aconteceria com a Igreja, porque
Ele quer que aprendamos uma lição importante. Deus quer que os seres humanos aprendam uma
importante lição do que nós fizemos. Talvez não pensemos que o que aconteceu com a Igreja, o que nós
experimentamos seja algo importante. Mas isso ficou registrado e será mencionado nas Escrituras como
uma das coisas mais importantes que aconteceram nesses 6.000 anos.
Quando o Sr. Armstrong falava sobre governo, por onde ele sempre começava? Ele sempre começava
falando de um arcanjo a quem Deus permitiu compartilhar em Seu plano. Até que ele começou a pensar:
“Eu sou rico; tenho muitas riquezas.” Ele então se encheu de soberba e de orgulho. Isso foi exatamente o
que aconteceu com esse ser. E ele foi derrotado e se tornou o adversário de Deus: Satanás, o Diabo, aquele
que se opõe a Deus. É impressionante entender que isso foi o que aconteceu com os anjos! Deus sabia que
isso aconteceria. Deus deu aos seres espirituais e aos anjos o livre arbítrio. Outro dia estávamos falando
sobre isso. E isso nos ajudou muito ler isso novamente. Às vezes não pensamos nisso. Por quê os anjos
foram criados? Deus tinha um plano quando os criou? Claro que sim! Mas isso começou ali. E então algo
aconteceu.
E as lições continuaram com Adão e Eva. O que eles fizeram? Deus nos criou como seres humanos para
um propósito, para que pudéssemos experimentar o que é ter o livre arbítrio e ir contra Deus. E não
demorou muito para que eles fizessem isso. Eles estavam naquele jardim pensando que Deus não podia
vê-los. E desde então, os seres humanos vivem assim. “Vamos esconder-nos de Deus, vamos afastar-nos
de Deus. Eu não acredito que Deus exista. A evolução é verdade. Deus não existe.” E assim eles não
precisam se preocupar com a sua consciência. Eles podem mentir a si mesmos ou acreditar em algo que é
falso, porque assim tudo é mais fáceis. “Eu não acredito que Deus seja assim.” Deus disse que o homem
criaria seus próprios deuses, fazendo o que ele acha melhor. E se olharmos para o que fazem os
protestantes hoje em dia - e não apenas os protestantes, mas todas as religiões - porque assim é como eles
querem que Deus seja. Porque as coisas são mais fáceis assim. Que mundo doentio!
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E essa é uma das lições mais importantes de todas. Uma lição que o Sr. Armstrong ainda não sabia. Ele
costumava falar sobre Moisés e sobre Israel, sobre o que aconteceu então, quando Deus tirou o Seu povo
do Egito. E qual é a grande lição de tudo isso? Que sem o espírito de Deus você não pode viver de acordo
com o caminho de vida de Deus, porque você não pode entender a lei. Porque então você vê tudo como
algo físico, a nível físico. A menos que Deus tenha um propósito de lhe chamar e lhe dar o Seu espírito,
para que você possa “ver” o espírito da lei. Caso contrário, tudo é apenas algo físico. Olhem os judeus de
hoje em dia, o povo judeu, Judá, para eles tudo isto e físico. Não há espírito nisso! E essa é uma lição
importante: precisamos do espírito de Deus. Deus nos criou, mas ainda estamos incompletos. E o Seu
espírito é o que nos faz completos. E o Sr. Armstrong não podia saber disso, porque isso não era para o seu
tempo. Mas esta é uma lição muito mais importante do que todas as anteriores. Depois de 2.000 anos,
Deus deu à Igreja a bênção de poder crescer, Deus chamou a muitas pessoas. E essa é uma lição muito
importante, que será ensinada em todo o Milênio e no Grande Trono Branco.
Isso será ensinado durante todo o Milênio! Porque os que viverão durante o Milênio terão que lutar contra
o espírito de Laodicéia, contra esse mesmo espírito. Eles terão que lutar contra a atitude da Era de
Laodicéia. Contra esse mesmo espírito. Porque essa é a lição mais importante das sete eras da Igreja para
o povo de Deus e para todos aqueles que virão depois. Que mesmo que você tenha o espírito de Deus, que
mesmo que você tenha a mente de Deus em você, você ainda não está onde deve estar. Você ainda pode
tomar decisões erradas e ficar contra o seu Deus. E isso foi o que nós experimentamos. Você pode
adormecer. Você pode fazer a mesma coisa que esse ser fez, de cujo exemplo devemos aprender em tudo
isso. Você pode pensar: “Eu sou rico; tenho muitas riquezas e não tenho necessidade de nada.” Você pode
se ensoberbecer e esquecer a importante lição de que tudo o que temos é graças a Deus e que Deus não
nos deve nada. Tudo o que temos é porque Deus quer compartilhar isto conosco.
Isso me faz pensar em algumas pessoas, em alguns ministros. No filho do Sr. Armstrong, por exemplo. Ele
esqueceu essa importante lição. Ele esqueceu que tudo que ele tinha era graças ao que Deus estava
fazendo através de seu pai! Todas as oportunidades que ele teve. Ele era muito habilidoso no que ele fazia,
especialmente quando ele se submetia a Deus. Mas ele se virou contra Deus e não já pôde participar da
obra de Deus. E isso, para mim, é uma lição muito importante. Penso em todos os irmãos, em todos os
ministros que se foram! Penso naqueles que estavam conosco nos últimos oito anos e que se foram. Eles
tiveram a oportunidade de compartilhar em algo que nenhum dos outros teve a oportunidade de
compartilhar! Aqui é onde Deus está! Esta é a obra que Deus está fazendo! Isso é impressionante!
Entendemos que eles já não podem compartilhar nisso? Eles já não podem compartilhar no que Deus nos
deu. Essa é uma lição importante que devemos aprender: devemos estar onde Deus está. Precisamos ouvir
a voz de Cristo e seguir a Cristo. E também devemos entender quão abençoados somos, quão
incrivelmente abençoados somos! Deus nos chamou e nós adormecemos. Todos nós. Mas Deus tinha um
propósito, essa era a Sua vontade. Deus sabia o que aconteceria com a Igreja, não é? Foi Sua vontade
permitir que isso acontecesse, para que outros pudessem aprender essas lições, para que outros pudessem
entrar mais facilmente no Seu Reino, na Sua Família. Para preparar o caminho para aqueles que virão
depois. Isso é mais difícil agora. Deus está preparando o mundo, está fazendo certas coisas, está
pavimentando o caminho para a Sua família. Quanto mais o ser humano possa “ver” o que ele fez com
Deus. Esse é um plano tão maravilhoso! Nós servimos a um Deus tão incrível! De verdade. Não há
palavras para descrever isto. Ele nos dá o Seu espírito e podemos apreciar isso, podemos querer isso,
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podemos ser fortalecidos. Não com o raciocínio humano, porque para apreciar o que Deus nos dá,
precisamos ter o Seu espírito em nossas vidas.
Isso me faz pensar em algo que Cristo disse. Ele disse que sua comida, que o que lhe dava energia, vida e
força, era fazer a vontade de seu Pai, a obra de seu Pai. Isto era o mais importante para ele. Incrível!
Às vezes, não entendemos o significado, a magnitude do que experimentamos como povo de Deus. O que
estamos experimentando agora como remanescente. Temos a oportunidade de escapar de tudo isto, uma
oportunidade extra, uma incrível bênção. No começo tivemos uma grande bênção, porque Deus chamou a
poucos. Mas agora Deus está trabalhando com um pequeno grupo, com um remanescente, para cumprir a
Sua vontade, para servir de exemplo para os outros, para que as pessoas possam aprender.
Eclesiastes 3:14 - E sei que tudo que Deus faz é definitivo; não se pode acrescentar ou tirar nada. O
propósito de Deus é que as pessoas o temam. Quanto mais aprendemos, mais “vemos”, mais
entendemos. E nós não queremos nos afastar de Deus. Porque você sabe o que? O que quer que Deus faça,
o melhor que você pode fazer é desejar fazer parte disso. Porque isto é o único que permanecerá. Isto é o
único que permanecerá para sempre. E se pudermos compartilhar nisso, se decidirmos fazer isto, nossa
vida será muito emocionante. Mas no final, alguns não escolherão isso, eles não vão querer fazer parte
disso. Como aconteceu com alguns anjos. Alguns deles não escolherão o que Deus lhes oferece. Nós
temos livre arbítrio e podemos escolher.
Versículo 15 – O que acontece agora já aconteceu antes... Ele se refere a vontade de Deus. O que
acontece agora já aconteceu antes. Há coisas que Deus determinou antes do começo dos tempos. Há coisas
que... Seja na época que seja. Na época de Cristo, na época de Moisés. E tudo era parte do que Deus está
fazendo, do Seu plano. O dilúvio ou o que seja, tudo era parte do que Deus está fazendo. O que acontece
agora já aconteceu antes... Para Deus é como se tudo já existisse. Porque assim será.
... e o que acontecerá no futuro também já aconteceu... Deus já determinou o que acontecerá. Não é
isso o que diz aqui? Deus faz isso! Deus faz isso! Ele faz o que Ele quer. ...Deus restabelece o que já
aconteceu. E isso significa que Deus restabelece o que virá. Deus já determinou o que vai acontecer. O
que Deus diz que acontecerá no Milênio vai acontecer. O que Deus disse sobre a vinda de Jesus Cristo,
isso é o que vai acontecer quando Jesus Cristo voltar. Ele restabelece o que virá. Ele vai fazer o que Ele
determinou. O que Ele determinou há muito tempo atrás. Vejam o que está escrito no livro do Apocalipse.
As sete eras da Igreja? Isto já estava determinado. Deus nos disse o que aconteceria. Ele disse isso à
Igreja. Ele avisou a Igreja. Deus nos avisou sobre as coisas boas e as coisas más que aconteceriam. Ele nos
disse qual seria a resposta correta e qual seria a resposta errada. Deus nos avisou muito especificamente
sobre as coisas que iam acontecer com o tempo, quando os selos de Apocalipses começassem a ser abertos
e começasse a contagem regressiva para a segunda vinda de Jesus Cristo. Deus nos revelou quando tudo
isto vai acontecer. Ele nos disse como isso acontecerá, como Ele cumprirá o que deve ser cumprido.
Quando falamos da fé, das promessas que Deus fez a Abraão e das coisas que falamos em Mateus, as
coisas que lemos antes (o que Jesus Cristo disse aos saduceus), quando falamos da fé e das promessas que
foram feitas a Abraão, Paulo fala sobre isso em Romanos 4:17. Vamos a Romanos 4:17. Este é o contexto
do que Jesus Cristo fez, são princípios que devemos entender melhor sobre Deus. E neste caso o contexto
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disto é o que Paulo disse aqui: Como está escrito: “Eu o constituí pai de muitas nações”. Referindo a
Abraão. Ele é nosso pai aos olhos de Deus, em quem creu, o Deus que dá vida aos mortos e chama à
existência coisas que não existem, como se existissem. Deus vê muito além. É por isso que Cristo disse
que Deus não é Deus dos mortos, mas dos vivos. E há muitas coisas que têm a ver com a vontade de Deus,
com o fato de que Deus vê mais além. O evangelho, o Reino de Deus, tudo está dirigido a isso. E o
cumprimento de tudo, uma grande família. E há uma ordem no que se refere a como e a quando essas
coisas acontecerão, como lemos antes em Coríntios.
Vamos voltar para Mateus 22 e vamos continuar lendo o que Cristo disse aqui. A natureza humana. Que
incrível! Mateus 22:34 - Os fariseus se reuniram quando souberam que Jesus tinha feito os saduceus
calarem a boca. Os saduceus deixaram de incomodar a Cristo. Eles não queriam ficar em ridículo outra
vez. E um deles, que era mestre da Lei... Isso me lembra as pegadinhas que alguém faz para você cair.
Um deles, especialista na Lei, tentou apanhá-lo numa armadilha com a seguinte pergunta: Isso não
foi diferente do que os saduceus fizeram. Eles tinham a mesma atitude arrogante. Eles desprezavam os
saduceus. “Esses saduceus são idiotas! Suas doutrinas estão erradas! Mas nós vamos ensinar esse cara! Ele
pôs em ridículo aos saduceus? Ótimo! Isso é bom! Isso nos facilita as coisas. Agora nós vamos colocar ele
em ridículo”. Eles eram arrogantes. Vaidade, orgulho, altivez.
Mestre, qual é o mandamento mais importante da lei? E Jesus disse-lhes: ‘Amarás o SENHOR teu
Deus ... Deus é sempre o primeiro. O único Deus verdadeiro, o Pai. Amarás o SENHOR teu Deus com
todo o teu coração, com toda a tua alma e com todo o teu entendimento”. Este é o primeiro e o mais
importante dos mandamentos. E isto é impressionante, porque nenhum ser humano pode fazer isso.
Você não pode fazer isso. Às vezes, na Igreja, as pessoas pensam que podem fazer isso, que podem amar a
Deus com todo seu coração, com toda sua alma e com todo o seu ser, com todo seu entendimento. Mas
não podemos fazer isto. Deus tem que nos dar a capacidade de fazer isso. O espírito de Deus tem que estar
em você para que você possa ter o amor de Deus. O amor fraterno, philia, não é suficiente. Não é
completo, não é adequado. Isso tem que vir de Deus e tem que retornar a Deus. Isso é incrível. Deus e o
poder de Deus, o espírito de Deus, o modo como Ele trabalha em nossas vidas.
Versículo 39 - O segundo é igualmente importante: “Ama o teu próximo como a ti mesmo”. Quem
pode fazer isso? Ninguém. Nem mesmo nós podemos fazer isso, mas nos esforçamos para isso. Queremos
aprender a amar com o amor de Deus, um amor desinteressado, um amor que vem de Deus, ágape. Nós
não podemos fazer isso sozinhos. Nós não temos essa capacidade. Mas nos esforçamos para fazer isso,
queremos que isso esteja em nós. Toda a lei e os profetas dependem desses dois mandamentos.
Estando os fariseus reunidos, Jesus lhes perguntou: “O que vocês pensam a respeito do Messias?” O
que vocês pensam do que diz as Escrituras sobre o Messias? De quem é filho? Jesus foi muito explícito.
De quem é filho? E eles lhe disseram: Ele é filho de Davi. Ele é filho de Davi.
Versículo 43 - Ele lhes disse: “Então, como é que Davi, falando pelo espírito... Isto foi o que Jesus
Cristo lhes disse. ...o chama ‘Senhor’? Nós lemos isso no livro de Atos. Como é que ele o chama de
‘Senhor’? Continuando: O SENHOR disse ao meu Senhor: “Senta-te à minha direita, até que Eu
ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés.” Isto é o mesmo que está escrito em Atos. Se, pois, Davi o
chama ‘Senhor’... Falando do Messias. ...como pode ser ele seu filho?” Uma boa pergunta, não é? Isso é
algo que não entendemos completamente. Ninguém conseguiu responder e, depois disso, não se
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atreveram a lhe fazer mais perguntas. Cristo lhes fez calar a boca. O ponto aqui é que Jesus Cristo é o
filho de YAHWEH. De quem ele é filho? “O SENHOR disse ao meu Senhor”. Isto é tão claro, é tão
poderoso. YAHWEH é o seu Pai.
Vamos ler outra passagem na Bíblia que explica isto ainda melhor. Isso é algo absoluto. Isso é algo certo.
Atos 13:28 - E, embora não encontrassem nenhuma razão para condená-lo à morte, pediram a
Pilatos que mandasse matá-lo. Essa história é contada aqui, no livro de Atos, o que aconteceu. Depois de
que se cumprisse tudo que as profecias diziam a respeito dele, de Jesus Cristo, eles o tiraram do
madeiro e o colocaram num túmulo, mas Deus o ressuscitou dos mortos. E, por muitos dias, ele
apareceu àqueles que o tinham acompanhado da Galileia para Jerusalém. Agora eles são suas
testemunhas diante do povo. “Estamos aqui para trazer a vocês está boa-nova. A promessa foi feita a
nossos antepassados, e agora Deus a cumpriu para nós, os descendentes deles, ao ressuscitar Jesus.
É isto que o segundo salmo diz a respeito dele: ‘Você é meu Filho. Hoje Eu o gerei’. Isto é citado do
Salmos 2.
Vamos ler isto.
Não é incrível quando Deus esclarece as coisas? Tudo fica muito claro. Não há argumentos contra isto.
Isto é uma realidade. O véu (escuridão) é levantado. Isso se torna mais bonito, mais inspirador, mais
edificante. Porque agora podemos ver isto claramente.
Salmo 2: 6 - Eu estabeleci o Meu Rei ... Isto se refere ao Messias, a Jesus Cristo. ... sobre Sião, Meu
santo monte. Eu proclamarei o decreto. O SENHOR, YAHWEH, me disse (a Jesus Cristo): “Tu és
meu filho. Muito claro. Neste dia eu te gerei.” YAHWEH é o pai de Jesus Cristo. El Shaddai, o Deus que
sempre existiu. E a existência de Jesus Cristo não começou até que ele nasceu de uma virgem, de Maria.
Foi então quando a sua existência começou. Antes disso ele não existia. Ele não existia antes.
Ele existia somente na mente de seu Pai, na mente de Deus, em Seu ser. No Verbo de Deus. Há apenas um
ser que sempre existiu. Até que chegou o momento de trazer à existência outro membro da Família de
Deus, um membro diferente e independente da Família de Deus. E depois haverá 144.000 membros
diferentes na Família de Deus, os quais Deus chamou em diferentes épocas, durante mais de 6.000 anos.
Mas Jesus Cristo é o primeiro dos primeiros frutos, de todos os que dormem, de todos os seres humanos.
Vamos voltar para Atos 13. Me desculpem. Eu deveria ter dito que vocês marcassem essa passagem.
Talvez alguns de vocês tenham marcado isso. Bem, parece que não. É brincadeira. Atos 13:34. Vocês não
sabiam que íamos continuar lendo isso.
Versículo 34. Continuando de onde paramos. O fato de que Deus o ressuscitou dos mortos, a Jesus
Cristo, para que nunca entrasse em decomposição, é declarado nestas palavras: “Eu, Deus, lhes dou
as santas e fiéis bênçãos prometidas
a Davi”. Isto está escrito em outro Salmo. Assim ele diz noutra passagem: “Não permitirás que o Teu
Santo sofra decomposição”. Tendo, pois, Davi servido ao propósito de Deus em sua geração,
adormeceu, foi sepultado com os seus antepassados e seu corpo se decompôs. Mas aquele a quem
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Deus ressuscitou, Jesus Cristo, não sofreu decomposição. Podemos ler uma e outra vez coisas citadas
dos Salmos sobre o que YAHWEH fez.
E antes de continuar com outra passagem da Bíblia que fala sobre isto, é importante que entendamos um
outro assunto que é abordado em 1 Coríntios 8. Vamos ver isso mais de perto. Começaremos em 1
Coríntios 8:6 – Porém para nós (para a Igreja) há apenas um Deus... Isso sempre foi e sempre será
assim. No sentido do que está sendo abordado aqui: o Pai. Há apenas um Pai. Sempre existiu apenas um
Pai, YAHWEH, por toda a eternidade. Nenhum outro ser tem existência eterna. Porém para nós há
apenas um Deus... E nós não podemos nem sequer começar a entender Deus. Não há maneira. Porém
para nós há apenas um Deus, o Pai, de quem vêm todas as coisas... E essa palavra significa “proceder
de”. Todas as coisas vêm de Deus. Os anjos, o mundo espiritual, tudo foi criado por Deus, através do Seu
espírito. E também todas as coisas físicas, o universo, tudo vem de Deus. Tudo. Seu próprio Filho, Sua
Família - tudo, tudo, tudo, tudo vem do único Grande Deus. ...de quem procedem todas as coisas, e nós
(a Igreja) vivemos nEle.
Nós existimos nEle, é por isso que eu gosto muito do que está escrito no livro de João, as coisas que Deus
revelou a João. ... e nós vivemos nEle. E há somente um Senhor, Jesus Cristo... Somente um. Não há
outro. O Filho de Deus. ... por meio de quem... E coisas assim às vezes nos confundem. O que você quer
dizer com “por meio de”? Isso significa algo muito claro. Essa é expressão denota o canal de uma ação.
Em outras palavras, “através de”. Essas palavras têm um determinado significado. Como? Aqui é
explicado como Deus está fazendo tudo isso. E estamos falando de Sua vontade e Seu propósito, do
Pessach até o Último Grande Dia. E Jesus Cristo cumpre o propósito e o plano de Deus, do qual Deus nos
fala desde o princípio, na Bíblia.
... por meio de quem todas as coisas existem... Todas as coisas que Deus está fazendo e todas as coisas
que Deus se propôs fazer ao longo do tempo. E o que é isso? A mesma coisa que foi anunciada ao mundo
através do apóstolo de Deus. A mesma coisa que tem sido anunciada ao mundo em diferentes épocas;
primeiro a pequena escala, é claro. O evangelho, as boas novas sobre o Reino de Deus. O fato de que nós,
os seres humanos, podemos fazer parte da Família de Deus. Estas são verdadeiramente boas novas! Nós
não temos que continuar sendo como somos. Nós envelhecemos e morremos. Nosso corpo se descompõe.
E isso não é algo bonito. Somos seres humanos. Mas então Deus nos chame e começa a viver em nós. E à
medida que envelhecemos, o que mais desejamos é ser parte dessa Família. E quanto mais envelhecemos,
mais apreciamos o que virá. Porque quando você se levanta de manhã, com as dores e os incômodos que
você tem que suportar durante o dia... E há algumas pessoas aqui nesta Festa sentindo essas dores, lidando
com as doenças que elas têm. Eu estive conversando com um senhor aqui na Festa e ele me disse: “O ano
que vem ...”. E eu tive que lembrá-lo de que ele não poderá vir no ano que vem. Ele simplesmente já não
pode fazer esse esforço. E muitos não podem estar conosco este ano, porque eles têm dificuldade para se
locomover. Nossos corpos ficam mais débeis à medida que envelhecemos. Mas quando entendemos o
plano de Deus, desejamos mais essa mudança. E esse desejo, essa compreensão, é algo no que você pode
crescer. Isso é algo no que você amadurece com o tempo. Isso não é o mesmo quando e você tem 20, 30,
40 anos que quando você tem 50, 60, 70 anos. Porque você continua amadurecendo. Isso é algo no que
você cresce.
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E novamente: ... e nós vivemos nEle. Do que ele está falando aqui? Do verdadeiro propósito de Deus. De
Sua família. Da importância de estar “nEle”. Porque tudo gira ao redor da Igreja! Tudo isso gira ao redor
daquilo que Deus está fazendo na Igreja. E todas as coisas pertencem a Deus Pai, tudo o que existe. Mas
isso se refere a nós. Podemos estar no Pai e o Pai pode estar em nós, podemos estar em Cristo e Cristo
pode estar em nós. Por meio de quem (falando de Jesus Cristo) todas as coisas existem. O que são
“todas as coisas”? Todas as coisas relacionadas ao tema sobre o que estamos falando aqui. Tudo que está
relacionado à Família de Deus e ao propósito de Deus. Porque o mundo espiritual, os anjos, o universo,
tudo o que existe é para esse propósito, para a Família de Deus. Podemos nos tornar deuses e compartilhar
a vida eterna nessa família, em unidade com Deus, com a mesma mente que Deus. Faremos coisas
diferentes. Faremos certas coisas, vamos a compartilhar em ágape. Deus é ágape, Deus é amor, é
compartilhar, é dar. Impressionante!
...nós vivemos nEle... Nós vivemos através dele. Que isso fique gravado na sua mente. Assim é como
podemos fazer isto. Jesus cumpre a vontade de Deus, que faz tudo nele e através dele. E nós vivemos por
meio disso. Isso é o que está escrito em João 14! E essa passagem é muito emocionante para mim. Para
mim, essa é a coisa mais importante que Deus já revelou aos seres humanos. Jesus Cristo falou sobre essas
coisas em sua última noite nesta terra, antes de morrer. E ele lhes disse: “As obras que faço não são
minhas, mas do Pai. Porque eu estou no Pai e Ele está em mim. E agora esse mesmo poder, esta vida do
espírito santo seguira vindo a vocês”. O verbo aqui está no gerúndio. “Eu continuarei vindo a vocês,
vivendo em vocês, eu permanecerei em vocês.” Para que? “Para que eu possa estar em meu Pai e vocês
possam estar em mim. Para que vocês possam estar no Pai e o Pai em vocês.” Tudo isso vai junto. É assim
que podemos compartilhar com Deus.
Vamos a Hebreus 1:1 - Por muito tempo Deus falou várias vezes e de diversas maneiras a nossos
antepassados por meio dos profetas. Nós já sabíamos isto, em parte, mas tínhamos um pequeno conflito
na nossa maneira de pensar. Deus? Quem? Deus? O único Grande Deus de todo o universo tem feito tudo
o que ele fez, tem cumprindo Sua vontade. Deus falou várias vezes e de diversas maneiras a nossos
antepassados por meio dos profetas. Deus usou meios diferentes para falar com as pessoas. Mesmo
depois da época de Cristo, em diferentes momentos. Deus trabalha de diferentes maneiras. Porque Deus
tem um propósito. E Ele está cumprindo isto em diferentes épocas e através de diferentes pessoas. Isso é
tão emocionante! Eu mal posso esperar por isso. As pessoas no mundo, e também algumas pessoas na
Igreja que está dispersada, pensam que somos insignificantes. Mas eu sei o que Deus vai fazer, porque Ele
já nos disse isto. E o que Deus diz, isso vai acontecer. E nós podemos compartilhar nisto. E é emocionante
se continuamos crescendo, vencendo, nos esforçando para poder ser parte disto, lutando para estar em
unidade com Deus e com os outros. Em unidade de espírito e de mente. Esforçando-nos para amar como
Deus nos disse que devemos amar, submetendo-nos ao Seu espírito que vive em nós. Coisas incríveis nos
aguardam! E não precisamos nos preocupar, porque Deus fará o que Ele disse.
Eclesiastes. Marquem essa passagem. Lembre-se dos versículos que lemos hoje. Leiam esses versículos
novamente. Porque Deus vai fazer o que Ele disse. E nós agora podemos começar a “ver” um pouco
melhor como Deus vai fazer certas coisas. Isso agora é mais claro para nós. É por isso que não precisamos
fazer nada agora. Fizemos o que podíamos fazer durante certo tempo. Fizemos o que Deus nos disse que
fizéssemos. E isso é tudo por agora. Você só tem que colocar um pouco de sal aqui e ali. O mundo não vê,
mas nós vemos isso. E no tempo de Deus, tudo vai acontecer. As coisas vão acontecer. Coisas
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emocionantes que vão acontecer bem diante dos nossos olhos. Sentiremos uma incrível emoção, no meio
de todas as coisas horríveis que acontecerão nesta Terra. Porque nós olhamos além disso, sabemos o que
Deus está fazendo. E isso é o mais bonito em tudo isso. Isso é o que nos ajuda em tudo isso. Isso é o que
nos dá confiança, audácia, força e coragem para passar por tudo isso.
Deus falou várias vezes e de diversas maneiras a nossos antepassados por meio dos profetas. Sempre
foi YAHWEH, YAHWEH, YAHWEH. E agora, nestes últimos dias, Ele nos falou por meio do Filho, o
qual Ele designou como herdeiro de todas as coisas e por meio de quem Ele criou, concebeu, os
mundos, as eras, os tempos. Tudo o que está acontecendo, tudo o que Deus determinou que aconteceria ao
longo do tempo, em diferentes épocas, através de diferentes processos. Isso me faz pensar nas Eras da
Igreja, que serviram para cumprir certas coisas, para cumprir a vontade de Deus. Eu penso no período do
Milênio, que será diferente e único, e no período do Grande Trono Branco, que será emocionante e único
também. E tudo isso foi submetido à autoridade de Cristo, em unidade com ele. E no final, Cristo
devolverá tudo ao Pai. Tudo.
Ele (Jesus Cristo) é o esplendor de Sua glória ... Da glória de quem? Da glória que Deus determinou que
ele teria, antes do começo dos tempos. E ele sabia disso. Ele cria nisso. Ele viu isso. Ele é o esplendor de
Sua glória e a expressão exata de Sua natureza. A expressão exata de Sua pessoa. Ele sustenta o
universo com a palavra de Seu poder. O poder de Deus. E, depois de ter purificado os seres humanos
dos seus pecados, Cristo, sentou-se à destra da Majestade, nas alturas. Daquele que sempre foi “a
Majestade, nas alturas”.
Versículo 4 – Feito... Se ele já era perfeito então, por que passar por isso? Qual era o propósito de tudo
isso? Não é isso incrível? Mas não podíamos “ver” isso antes. Feito tanto mais excelente do que os
anjos... Ele foi feito, ele foi criado. Sua existência teve um começo. Feito tanto mais excelente do que os
anjos, Cristo, quanto herdou... Não é isso incrível? Se ele já tinha tudo isto antes, por que então ele tinha
que herdá-lo? Mas Deus diz que ele herdou isto. Ele recebeu isso. E se nós não damos a devida
importância a isto, então nós não entenderemos isto, isto não significa muito para nós. Nós não
entendemos o que vamos herdar. Deus diz que herdaremos todas as coisas junto com Cristo! Essa é uma
promessa importante, uma maravilhosa libertação que Deus nos dará. Mas há apenas um como Deus. Ele
é o resplendor de Sua glória e a expressão exata de Sua natureza. Ele sustenta o universo com a
palavra de Seu poder. E, depois de ter purificado os seres humanos dos seus pecados, sentou-se à
destra da Majestade, nas alturas.
Versículo 4 - Feito tanto mais excelente do que os anjos, quanto herdou mais excelente nome do que
eles. Ele herdou isso. Como o filho de Deus. Ele não tinha isso antes. Ele herdou isso através de um
processo pelo qual ele passou. Sua existência começou quando ele foi gerado no ventre de uma virgem,
Maria. E ele viveu como um ser humano e se tornou nosso irmão mais velho, nosso Sumo Sacerdote,
nosso Salvador. Isso é algo incrível de entender! Porque, a qual dos anjos Deus (YAHWEH) disse
jamais... Jesus Cristo não existia antes. É importante que entendamos isso nesse processo, no que estamos
fazendo. Porque a qual dos anjos Deus disse jamais: “Tu és Meu Filho. E para que Deus seja seu Pai,
há apenas um caminho: Deus é o Pai e Jesus Cristo é Seu filho. Não há outro caminho. Não há nada mais
que isso. Deus nos dá exemplos de coisas a nível físico para que possamos entender coisas que são de
natureza espiritual. “Tu és meu Filho, hoje te gerei.”? E outra vez: “Eu lhe serei por Pai, e ele Me será
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por Filho.”? A relação entre eles não existia antes disso. Isso é algo que Deus desejava muito, algo
emocionante que aconteceria na Terra. No tempo de Deus.
1 Crônicas 22. Esta é uma história incrível. Esta história também é narrada em outras passagens da Bíblia,
mas vamos ler isso aqui hoje. É sobre quando Salomão construiu o templo. Então ele disse certas coisas
que ele não entendia. O templo físico representava algo espiritual, mas Salomão não entendia o que Deus
tinha dito a Davi. Davi tampouco entendeu muito bem o que Deus disse a ele. Deus lhe fez certas
promessas, e ele creu em Deus. Mas ele não entendeu como Deus ia cumprir isto. E o mesmo acontece
conosco. Nós não entendemos como Deus cumpre algo até que isto acontece, até que certas coisas
acontecem. Como o que aconteceu com a Igreja. O Sr. Armstrong sabia disso. As coisas já estavam indo
mal antes do que aconteceu. Ele então disse: “Eu me pergunto se pelo menos 10%...” No começo ele dizia
“pelo menos 50%”, mas no final ele disse: “Eu me pergunto pelo menos 10% continuarão aqui”. Porque
então a Igreja já estava adormecendo. E quando ele morreu, todos nós já estávamos roncando, todos já
tínhamos caído em um sono muito profundo. Todos nós. Nós nos tornamos presas fáceis, sem querer.
1 Crônicas 22: 5 - Davi disse: “Meu filho Salomão ainda é jovem e inexperiente. Uma vez que o
templo do SENHOR deve ser um edifício magnífico, famoso e glorioso por todo o mundo, começarei
desde já a fazer os preparativos”. Assim, antes de sua morte, Davi juntou grandes quantidades de
materiais para a construção. Então mandou chamar seu filho Salomão e lhe ordenou que
construísse um templo para o SENHOR, o Deus de Israel. Disse-lhe: “Meu filho, eu quis construir
um templo em honra ao nome do SENHOR, meu Deus. Deus permitiu que eles lhe construíssem uma
casa. E há certas coisas nessa história, como nós falamos sobre Salomão. Mas tudo isso era algo físico.
Versículo 8 - Mas o SENHOR me disse: ‘Você matou muitos homens nas batalhas em que lutou.
Derramou muito sangue diante de Mim, por isso não será você quem construirá um templo em
honra ao Meu nome. Contudo, você terá um filho que será um homem de paz. Darei a ele descanso
de seus inimigos de todas as terras vizinhas. Deus permitiu que eles construíssem algo físico, que
representava algo muito mais importante espiritualmente. Impressionante! Certamente seu nome será
Salomão... Paz. Paz ... e em seus dias Eu darei paz e tranquilidade a Israel. Este é o plano e o
propósito de Deus. E Deus fala dessas coisas como se elas já existissem.
Ele, falando do Messias, de Cristo, edificará uma casa ao Meu nome. Ele será para Mim, filho; e Eu
serei para ele Pai. E estabelecerei para sempre o trono de seu reino sobre Israel. Não é isso incrível?
Davi entendia certas coisas, a nível físico. Ele entendia que não era somente um descendente seu, mas que
se tratava de alguém viria mais tarde, cujo pai seria YAHWEH.
Vamos a Atos 7. E há outras passagens na Bíblia que falam dessas coisas mais especificamente. Nós já
lemos uma dessas passagens nos Salmos. E para mim isso é algo incrível. Eu fico admirado com isso.
Muitas vezes eu penso nos apóstolos, porque é assim que o espírito de Deus trabalha. Há coisas em
Jeremias ou em Isaías que as pessoas as vezes tiram do seu contexto. Mas quando você entende isso, você
pensa: “Isso é algo incrível”. Porque quando você lê as histórias em Isaías, as coisas que estavam
acontecendo, ou em Ezequiel... De repente, algo que está escrito em um versículo fica mais claro, mais
evidente. Coisas que não têm nada a ver com o que aconteceu a nível físico, mas que falam sobre algo que
aconteceria no futuro, algo que seria cumprido em um determinado momento, que ocorreria mais tarde, no
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futuro. “Este dia se cumpriu o que você ouviu.” Coisas que Deus já tinha planejado que se cumpririam
mais tare, espiritualmente. E às vezes fisicamente também. Mas não no momento em que foi escrito. E eu
fico admirado com essas coisas, porque para mim tudo isso é muito emocionante. Deus nos dá o Seu
espírito. Ele deu o Seu Espírito aos apóstolos e a outras pessoas para que eles pudessem ... Como é que
eles sabiam certas coisas? Pelo espírito de Deus. Eles simplesmente sabiam do que se tratava, sobre o que
se estava falando. Você não pode descobrir essas coisas por conta própria. Isso não é algo que você pode
descobrir usando a Concordância de Strong, lendo ou estudando a Bíblia ou qualquer outra coisa que você
tenha a mão. E então você de repente descobre isto. Não! Deus tem que revelar isso a você. “Isso é o que
isso significa”. E isso é emocionante. Isso aconteceu conosco muitas vezes. Porque grande parte isso se
aplica aos tempos em que vivemos. Isso é algo incrível! E às vezes não entendemos como isso é incrível.
Atos 7:44 - No deserto os nossos antepassados tinham o tabernáculo da aliança, que fora feito
segundo a ordem de Deus a Moisés, de acordo com o modelo que ele tinha visto. Tendo recebido o
tabernáculo, nossos antepassados o levaram, sob a liderança de Josué, quando tomaram a terra das
nações que Deus expulsou de diante deles. Esse tabernáculo permaneceu nesta terra até a época de
Davi, que encontrou graça diante de Deus... Eu espero que vocês reconheçam certas palavras aqui.
Como Josué, por exemplo. Ele encontrou graça diante de Deus e pediu que ele lhe permitisse
providenciar um tabernáculo para o Deus de Jacó. Esta é a cronologia dos acontecimentos. Ele
encontrou graça diante de Deus e pediu que ele lhe permitisse providenciar um tabernáculo para o
Deus de Jacó. Mas foi Salomão quem construiu uma casa para Ele.
Versículo 48 - O Altíssimo, porém, não habita em templos feitos por mãos humanas. Como diz o
profeta: “O céu é Meu trono, e a terra é o estrado de Meus pés. Que casa eles irão construir para
Mim? E coisas como esta são citadas repetidas vezes na Bíblia. Que casa eles irão construir para Mim?
diz o SENHOR. Qual será o lugar do Meu descanso? Porventura, não fez a minha mão todas estas
coisas? Isto está escrito em Isaías 66. YAHWEH diz estas coisas. Incrível! Deus nos fala uma e outra vez
sobre esse Templo, sobre essa casa. Isso não era para a época de Salomão. Isso era para mais tarde. Isto é
o Templo que Jesus Cristo construiria, o Templo de Deus, o Templo espiritual de Deus, onde Deus viverá,
onde Deus escolheu viver há muito tempo atrás, onde Ele deseja viver. Deus deseja viver em Seu templo.
Ele quer viver em nós. Se nos submetemos a Ele. E quanto mais nos submetemos a Ele, mais Ele se
deleita nisso, mais emocionante, inspirador e alentador é para Ele ver Sua Família, Seu povo responder a
Ele. Isto é algo muito bonito. Quanto mais harmonia, quanto mais amor existe entre nós, mais gratificante
isto é para Deus, mais agradável isto é para Deus. Ele nos ama com um tipo de amor que não podemos
nem sequer começar a entender. Por causa do que Ele nos está dando, por causa do que está em nós.
Porque Deus vê muito além disso, algo que é tão grandioso e tão incrível: uma Família, em completa
unidade de mente e espírito.
Vamos voltar a Hebreus 1 e continuar onde paramos. E outra vez, quando Ele apresenta o Primogênito
ao mundo, Ele diz ... Essa é uma história incrível aqui em Hebreus, não é? Quando você lê isso, quando
você analisa o que é dito aqui, essa história é incrível! E outra vez, quando Ele apresenta o Primogênito
ao mundo, Ele diz: “Todos os anjos de Deus o adorem”. Que todos os anjos de Deus o adorem. Deus
aqui fala sobre os anjos, sobre coisas que eles têm que são uma questão de herança. Deus está falando
sobre coisas que Ele está criando, construindo. E esse é o processo. E quanto aos anjos, Ele disse (Deus
disse, YAHWEH disse): O que de Seus anjos faz ventos e de Seus ministros, chamas de fogo. Deus
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escolheu fazer isso, como falamos antes. Por que Deus criou os anjos? Deus nos diz isto aqui em Hebreus,
certo? Deus tinha um propósito em criar os anjos. Ele não decidiu de repente: “Ah! Eu criei anjos. O que
vou fazer com eles agora?” Às vezes eu fico impressionado com as coisas que as pessoas pensam.
Eu me lembro que no Ambassador College costumávamos falar sobre isso as vezes. Nós éramos muito
jovens. Mas o que mais me surpreendia era que muitos dos professores também participaram dessas
conversas. Porque não sabíamos certas coisas, e costumávamos discutir sobre certas coisas. Nós não
entendíamos a grandeza de Deus, o poder de Deus, a palavra de Deus, quão poderosa ela é. Quão certo é
tudo isto. Eu me lembro de certas conversas que tínhamos sobre Adão e Eva. Falávamos muito sobre Adão
e Eva. “O que aconteceria se...? E se...? Deus sabia o que eles iam fazer. Costumávamos falar sobre isto.
Era como se Deus tivesse dito então: “Veja o que eles fizeram! Eles pecaram!” E Deus então teve que
pensar em um plano b. Como se Jesus Cristo fosse uma ideia que Deus teve no último momento. Como se
a necessidade de um salvador nunca tivesse passado pela mente de Deus antes disso. Mas esses versículos
são tão simples. Deus determinou tudo isso antes do começo dos tempos, antes de criar a Terra. Porque
Deus tinha um plano. Não é isso impressionante? Isso é uma coisa tão maravilhosa! Pensar que antes de
que Deus começasse a criar qualquer coisa tudo já estava determinado, com toda a sua complexidade e
beleza. Isso é algo que não podemos entender! Nós vemos tudo isso como através de um cristal escuro,
porque nossas mentes são muito limitadas. E mesmo quando Deus nos dá o Seu espírito e uma parte dessa
escuridão é dissipada, continuamos a ver como através de um cristal escuro. Mas nós pelo menos podemos
começar a “ver”. Ao contrario do mundo, que não pode “ver” nada.
Minha esposa estava falando sobre uma analogia que ela ouviu. Não sei se foi de um dos ministros ou em
uma aula na universidade. Ela está balançando a cabeça afirmativamente para ambos. Eu continuo sem
saber o que é. Mas a analogia é que isto é como as lâmpadas de óleo que se usavam antes. Essas lâmpadas
não eram tão possantes como as lâmpadas elétricas que temos hoje, que com 100 lâmpada se pode
iluminar uma casa inteira. Se você usa apenas uma vela ou uma lâmpada de óleo, você tem apenas um
pouco de luz, certo? E embora possamos ver essa luz, só podemos ver um pouco. Assim é como os seres
humanos vemos. Nós ainda não vemos toda a luz. Mas isso se torna mais claro e claro quanto mais nos
aproximamos. Quanto mais forte formos, mais claro isso é para nós. Ainda vemos muito pouco, mas
estamos crescendo nisso. É emocionante ver mais e mais luz, que emana de Deus, que vem de Deus.
Porque Deus nos mostra isto e então as coisas ao nosso redor começam a ficar um pouco mais claras para
nós. Como o que Deus está revelando aqui nesta Festa. A luz é um pouco mais forte. Agora podemos “ver”
um pouco mais. Mas só podemos ver até onde Deus nos mostra. E temos que esperar que Ele nos revele
mais.
E Deus não pode nos revelar mais até que chegamos ao ponto em que Ele possa nos revelar mais. Porque
Ele tem que nos preparar, tem que trabalhar conosco. Como nos últimos meses. Deus esteve trabalhando
conosco para nos preparar para esta Festa de uma maneira que eu não pude ver claramente em outras
Festas. Deus nos molda e nos forma a cada Sabbath, o tempo todo, durante todo o caminho. Ele sabe o que
precisamos e quando precisamos. Muitas vezes as pessoas, de diferentes congregações, nos dizem que
estiveram pensando em um determinado assunto, que leram sobre algo, e então Deus nos fala sobre isso
em um sermão. E isso acontece em diferentes congregações. Por quê? Porque Deus está trabalhando
conosco. Ele nos leva a um certo ponto para que, quando Ele nos revela certas coisas, quando certas coisas
ficam mais claras para nós, em nossas mentes, isto seja mais emocionante para nós. Isto é algo espiritual,
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algo que vai além do que é físico. Porque isso faz com que nossas vidas sejam mais gratificantes e
empolgantes, isso faz com que o caminho de Deus seja mais enriquecedor.
Deus é tão poderoso! Eu fico arrepiado com o que Deus está nos revelando, por causa de onde estamos no
tempo profético. Eu penso no fato de que Deus nos trouxe até onde estamos agora. Porque é Deus quem
nos permite “ver” o que “vemos”. Isso vai se tornar mais claro para você à medida que avançamos, no
decorrer desta Festa. Isso vai se tornar mais e mais claro para você. A palavra de Deus ganhará força em
sua mente e isso será refletido em sua resposta a Deus. Você estará mais em unidade com Deus. Isso irá
glorificar mais a Deus. Isso estará em você de uma maneira mais profunda. E também ao Seu Filho e aos
outros. Nós vamos crescer nisso uns para com os outros. Que valor isso tem para nós? Não há palavras
para descrever isto. O poder de Deus opera em nós se nos submetemos a Ele. E eu me pergunto o que virá
a seguir. De verdade. Porque eu sei como Deus trabalhou conosco até agora, como Deus trabalhou comigo
ao longo do tempo. E nada que Deus faz é por acaso. Tudo e de acordo com o Seu plano. E, por que
agora? Depois do que experimentamos no ano passado? Estamos muito próximos agora. E eu fico
arrepiado. De verdade. Estamos muito perto agora. É incrível entender o que está por vir.
Acho que estávamos lendo em Hebreus 1:6 - E outra vez, quando Ele apresenta o Primogênito ao
mundo, Ele diz: “Todos os anjos de Deus o adorem”. E quanto aos anjos, Ele disse: “O que de Seus
anjos faz ventos e de Seus ministros, chamas de fogo. Mas referindo-se ao Filho diz... E aqui está a
diferença. Ele quer que entendamos essa diferença. É por isso que, um pouco mais adiante, Deus fala
sobre Melquisedeque. Porque algo aconteceu naquela época e Deus quer que nós entendamos isto agora.
Algo que eu não podia ver três semanas atrás. Deus simplesmente revela mais e mais a nós, e isso se torna
cada vez mais claro. Incrível!
Mas referindo-se ao Filho diz: “O teu reino, ó Deus, dura para sempre. A justiça é aquilo que faz a
força do teu reino. Tu amas a justiça e aborreces o mal. Por isso o SENHOR, o teu Deus, derramou
sobre ti alegria mais do que sobre os teus companheiros.” E muito além disso.
E muito disso se refere a Jesus Cristo, como no versículo 8 - Mas ao Filho ele diz: Teu trono... Mas,
sabem que? Nós somos herdeiros juntamente com Jesus Cristo. E há outros versículos que falam dessas
coisas com muito mais claridade. Ele é nosso irmão mais velho. Ele é o primeiro dos primeiros frutos. Ele
foi o primeiro a ser ressuscitado dentre os mortos. E tudo o que é citado aqui está escrito no Salmo 45:6-7.
Versículo 10 - E ainda: “SENHOR, foste Tu quem fundou a Terra. Fizeste o universo com as Tuas
mãos.
Vamos ao Salmo 102. Eu não sabia se teríamos tempo para ler essa passagem hoje. Mas ainda temos
tempo. Salmo 102:1. Observem a quem essa oração é dirigida. Ouve, oh YAHWEH, a minha oração!
Chegue a Ti o meu grito de socorro! Não escondas de mim o Teu rosto quando estou atribulado. E
ele continua falando de certas coisas sobre Deus.
Versículo 12 - Mas Tu, ó SENHOR, (YAHWEH) és Rei para sempre; todas as gerações futuras
lembrarão de Ti. Tu te levantarás e terás misericórdia de Sião. Porque Deus tem um plano para a Sua
família, para o que Ele está criando. Já é tempo de lhe mostrar compaixão, este é o momento esperado.
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Versículo 16 - Porque o SENHOR (YAHWEH) reconstruirá Sião; Ele se manifestará na em Sua
glória. No que Deus faz. Sua glória que estará em Sua família de uma maneira muito poderosa.
Versículo 24 - Ó meu Deus, Tu que vives para sempre, não me leves agora, antes que eu envelheça!
No começo, criaste a terra e, com as Tuas próprias mãos, fizeste o céu. Foi YAHWEH, Deus Todo
Poderoso, o Deus Eterno, que fez todas as coisas. Primeiro Ele criou o mundo espiritual, os anjos, e
depois o mundo físico e o ser humano. Porque Ele tem um plano grandioso, um grandioso propósito.
Essas são as boas novas.
Versículo 26 - Contudo isso um dia desaparecerá; mas Tu permaneces para sempre. Tudo acabará.
E como roupa velha Tu os mudarás, como vestuário que deixa de ser usado. Mas Tu és sempre o
mesmo; a Tua existência não tem fim. E os nossos filhos viverão seguros e estarão continuamente
sob a Tua proteção!
Eu gosto muito do que está escrito em Eclesiastes. Deus tem um plano e um propósito, e Ele vai cumpri
tudo isto. Sua vontade se cumprirá. Graças a Deus. Graças a Deus. Ele é todo-poderoso. Ele tem um plano
tão maravilhoso para todos nós!
Vamos continuar lendo no livro de Hebreus. Hebreus 1:10 - E Tu, SENHOR, YAHWEH, Deus TodoPoderoso, no começo criaste a terra e, com as Tuas próprias mãos, fizeste os céus. A terra e o céu
deixarão de existir, mas Tu permaneces para sempre. Os mesmos versículos são citados aqui. Eles se
desgastarão, como roupa velha. Tu os desdobrarás como um manto e Te desfarás deles como roupa
velha. Tu, porém, és sempre o mesmo. Teus dias jamais terão fim. Pois a qual dos anjos Ele (Deus
Todo-Poderoso, YAHWEH) disse jamais: Assenta-te à Minha direita até que Eu ponha os teus
inimigos como estrado dos teus pés? Deus tem um grandioso plano para levar a todos à unidade com
Ele, para que todos estejam em harmonia e em unidade com Ele.
Os anjos não são, todos eles, espíritos ministradores enviados para servir aqueles que hão de
herdar... Nós herdaremos todas as coisas por meio de Jesus Cristo, junto com Jesus Cristo. E referindo
aos anjos: Não são todos eles, espíritos ministradores enviados para servir... “Mas a qual dos anjos Ele
disse jamais...” Isto é o que Deus diz sobre os anjos. Não são todos eles, espíritos ministradores
enviados para servir aqueles que hão de herdar a salvação? Porque Deus tinha um plano desde o
principio, muito antes de criar os anjos: Sua família.
Deus tem uma enorme paciência, um incrível amor, um plano que é tão grandioso e que vai muito além do
que podemos entender. Foram necessários 6.000 anos para chegar aos tempos em que vivemos agora.
Bilhões de pessoas nasceram, viveram e morreram nesta Terra. E no futuro, no tempo de Deus, Ele lhes
dará a oportunidade de se tornar parte de Sua Família. Você pode imaginar a emoção que Deus está
sentindo agora? Você pode imaginar como Deus está se sentindo depois de esperar tanto tempo? E agora
estamos começando a entender mais e mais a alegria, a emoção, a antecipação que o grande Deus do
universo está sentindo. Ele já tinha um plano e um propósito antes de criar qualquer coisa! E ele começou
criando o mundo espiritual, os anjos! A quanto tempo atrás? Milhões de anos talvez? Não sabemos! E
então Ele criou o universo físico. A quanto tempo atrás? Milhões de anos? Não sabemos! Nós não
podemos entender a eternidade, mas podemos entender que estamos no tempo do fim. Jesus Cristo voltará
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para pôr fim a estes 6.000 anos, para estabelecer o que representa o que estamos celebrando aqui nesta
Festa dos Tabernáculos: o período de tempo quando o Reino de Deus vai governar a esta Terra, a todos os
seres humanos, durante 1.100 anos. Primeiro durante o Milênio e depois durante o período do Grande
Trono Branco. Isso é tão incrível! Você imagina como Deus está empolgado com tudo isto? Você não acha
que essa é uma boa razão para que Deus derrame mais do Seu espírito sobre o Seu povo, quanto mais
próximos estamos disto? Eu mal posso conter minha emoção, porque isso vem de Deus, isto emana dEle.
E ele quer compartilhar isto com Sua família. E com quem Deus pode compartilhar isso agora? Deus não
podia compartilhar isso com a Igreja 200 anos atrás. Deus não podia compartilhar isso com o Sr.
Armstrong e com a Igreja na Era da Filadélfia. E muito menos na Era de Sardes, de Tiatira, de Pérgamo,
de Esmirna, de Éfeso. Em nenhuma das Eras da Igreja!
Porque ainda não era o momento para isso. Eles tiveram que passar muitas coisas. Mas agora é o
momento! E é cada vez mais evidente que o Deus Todo-Poderoso está incrivelmente empolgado! Podemos
ver isto? Deus está incrivelmente empolgado porque em breve os 144.000 estarão aqui, com o Seu Filho.
Depois de tanto tempo! Não sabemos por quanto tempo Deus tem estado esperando por este momento.
Agora chegamos ao final desses 6.000 anos. E nos perguntamos quanto tempo passou antes disso. Mas
Deus sabe. Deus tem esperado por esse momento, Ele tem trabalhado por isso durante tanto tempo, porque
Ele tem um plano maravilhoso para a Sua família. Deus derrama mais e mais do Seu grande amor sobre
nós, porque agora estamos muito próximos a isto. E podemos compartilhar nisso, podemos experimentar
isto, se não nos rebelamos contra isto, se não rejeitamos isto, se nos esforçamos para ser submissos a
Deus, se nos esforçamos para lutar mais do que nunca contra as coisas carnais no mundo que nos rodeia.
Se nos submetemos mais a Deus, porque queremos compartilhar nisto que Ele está nos revelando. Você
não pode sequer começar a imaginar o que está por vir! Um dia você vai olhar para trás e perceber que o
ano passado foi um ano importante. O ano passado foi um ano incrível no plano de Deus. Mas às vezes
não reconhecemos isso. E o que está por vir será muito mais grandioso.
E tudo o que falamos hoje mostra muito claramente que YAHWEH, o Deus Eterno Todo-Poderoso que
sempre existiu, é o Pai de Jesus Cristo. Jesus Cristo não existia antes de nascer como ser humano. E agora
que entendemos isto melhor, tudo isso ganha mais vida para nós! Eu não posso descrever isso para vocês.
Mas vocês podem sentir isso, vocês podem experimentar isso mais e mais. Como este livro, a Bíblia, que
ganha mais e mais vida para nós, quanto mais nos aproximamos de Deus. Tanto que eu não posso
expressar isso com palavras. Eu me sinto muito honrado em poder descrever isso. Eu sou muito grato a
Deus por fazer parte do que Deus está fazendo. E eu sei que há coisas incríveis esperando por nós. Temos
um relacionamento incrível, em uma Família que em breve se tornará parte do Reino de Deus.
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