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Neste último dia dessa temporada de Dias Sagrados, neste Último Grande Dia, nesta manhã,
vamos falar sobre um assunto sobre o qual muitos me perguntaram aqui nesta Festa.
O título do sermão de hoje é Melquisedeque. Em algumas traduções da Bíblia esse nome é
escrito de maneira diferente, tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento. A
maneira mais comum de se escrever este nome é: M-e-l-q-u-i-s-e-d-e-c. Melquisedeque. Esse
nome é pronunciado de muitas maneiras diferentes também. Tanto em hebraico como em
grego. Eu ouvi esse nome ser pronunciado de muitas maneiras diferentes ao longo dos anos. E
eu o pronuncio desta maneira. Mas não se preocupem com isso.
Para entender melhor essa história devemos ler algumas histórias no Antigo Testamento. Essa é
uma história incrível. E embora Deus tenha deixado certas coisas sobre Melquisedeque bem
claras no Antigo Testamento, sobre o sacerdócio mencionado no livro de Hebreus, isso se mais
emocionante quando você começa a entender a razão pela qual Deus fala no livro de Hebreus
sobre Melquisedeque e sobre Cristo, nosso Sumo Sacerdote. Isso então se torna mais
emocionante, mais significativo.
Vamos a Gênesis 18. Eu tenho muitas coisas sobre as quais eu quero falar hoje. Vamos ler
muitos versículos. Mais que nos outros dias. E vamos terminar um pouco mais cedo hoje,
embora vamos ler mais versículos.
Gênesis 18:1 - E o SENHOR (YAHWEH) apareceu novamente a Abraão junto ao bosque de
carvalhos que pertencia a Manre. Abraão estava sentado à entrada de sua tenda na hora
mais quente do dia. Abraão estava lá, sentado na entrada de sua tenda e o SENHOR apareceu
para ele. Olhando para fora, viu três homens em pé, próximos à tenda. Quando os viu,
correu até onde estavam e lhes deu as boas-vindas, curvando-se até o chão. Abraão disse:
“Meu SENHOR, se assim desejar, pare aqui um pouco. “Não vá embora. Por favor, fique. Seu
servo lhe pede isso”. E havia dois anjos com YAHWEH, como podemos ler mais adiante.
Sabemos que nenhum ser humano pode ver a Deus. Porque só o que é espírito pode ver o que
é espírito. A Bíblia diz que quando Cristo voltar “nós”, os 144.000 que serão ressuscitados,
poderemos ver a ele como ele é. Será a primeira vez que alguém da família humana, nesse
sentido, poderá ver o espírito. Porque então seremos espírito. Seremos transformados em
espírito. Existe o que é espírito e o que é físico. E em situações como esta, quando Deus se
manifestou, isto foi a nível físico. Como Cristo se manifestou depois que ressuscitou. Ele
esteve com seus discípulos durante 40 dias, ele falou com seus discípulos. Ele é espírito, mas
pode se manifestar como um ser humano, a nível físico.
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Mas com Deus Pai, YAHWEH, isso é um pouco diferente. Apenas um pouco diferente. Todos os
que viltarão com Cristo e também o próprio Cristo terão a capacidade de se manifestar em um
corpo físico, de viver em um corpo físico. E há coisas que nós não entendemos ainda. Deus Pai
é muito, muito, muito mais poderoso que qualquer coisa física. Mas quando Ele escolhe falar
com alguém, visitar a alguém, como Abraão aqui, Ele Se manifesta a essa pessoa e fala com
essa pessoa, trabalha com essa pessoa. Como aconteceu com Abraão aqui.
Versículo 3 - Abraão disse: “Meu SENHOR, se assim desejar, pare aqui um pouco. Fique aqui
um pouco, por favor. Descanse à sombra desta árvore enquanto mando trazer água para
lavarem os pés. Deus não precisa de nada disso. Mas Deus fez isso por Abraão. Deus tinha um
relacionamento com Abraão. Abraão fez tudo isso como uma demonstração de respeito e
consideração, como era o costume naquela época. E, uma vez que honraram seu servo com
esta visita, prepararei uma refeição para restaurar suas forças antes de seguirem viagem”.
“Está bem”, responderam eles. “Faça como você disse.” Abraão voltou correndo para a
tenda e disse a Sara: “Rápido! Pegue três medidas da melhor farinha, amasse-a e faça
alguns pães”. Essas coisas não eram como hoje em dia, que quando aparece uma visita
inesperada, temos um micro-ondas e podemos preparar algo rápido para comer. Naquela
época isso levava um pouco mais de tempo.
Versículo 7 - Em seguida, Abraão correu ao rebanho, escolheu um novilho tenro, um animal
especial, e o entregou a seu servo, que o preparou rapidamente. Tudo tinha que ser
preparado rapidamente. “Prepara isso rápido!” Mas era necessário muito tempo para preparar
tudo isso. Quando a comida estava pronta, Abraão pegou coalhada, leite e a carne assada e
os serviu aos visitantes. Eu não sei porque os judeus não entendem isto. Se você conhece
algumas das suas crenças. Enquanto comiam, Abraão permaneceu à disposição deles, à
sombra das árvores. “Onde está Sara, sua mulher?”, perguntaram os visitantes. “Está
dentro da tenda”, respondeu Abraão. Então um deles disse: “Voltarei a visitar você por
esta época, no ano que vem, e sua mulher, Sara, terá um filho”. Sara estava ouvindo a
conversa de dentro da tenda. Abraão e Sara já eram bem velhos, e havia muito tempo que
Sara já tinha passado da idade de ter filhos. Ela já não podia ter filhos. Por isso, Sara riu
consigo mesma... Ela não riu alto. Ela riu para si mesma porque achou tudo isso muito
engraçado. “Eu vou ter um bebê? Um filho varão? ...e disse: “Como poderia uma mulher da
minha idade ter esse prazer, ainda mais quando, meu senhor, meu marido, também é
idoso?”. A possibilidade de ter um filho, de trazer uma criança ao mundo. Eles não tinham
conseguido ter filhos até então. E agora, depois de passar por tudo o que eles tinham passado,
depois que Abraão fez o que fez, eles iam ter um filho.
Versículo 13 - E o SENHOR (YAHWEH) disse a Abraão: Por que Sara riu? “E por que ela riu?”
Deus sabia. Ele é todo-poderoso. Ele conhece nosso coração, nossas intenções. Nada do que
acontece em nossa mente está oculto para Deus. Por que disse: ‘Pode uma mulher da minha
idade ter um filho’? Ele repete o que ela pensou. Existe alguma coisa difícil demais para o
SENHOR? Voltarei por esta época, no ano que vem, e Sara terá um filho”. Sara teve medo
e, por isso, mentiu: “Eu não ri”. Uma pequena mentira. “Eu não ri alto, então eu não ri.”
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Mas aqui diz que ela riu para si mesma. E Deus sabia disso. Sara teve medo e, por isso,
mentiu: “Eu não ri”. Ela estava com medo e Deus sabia disso. Nós, os seres humanos,
fazemos isso. Nós tentamos nos proteger. E quando somos pegos, quando alguém nos pergunta
sobre isto, mentimos.
Sara teve medo e, por isso, mentiu: “Eu não ri”. Mas ele disse: “Não é verdade. Você riu”.
Depois da refeição, os visitantes se levantaram e olharam em direção a Sodoma. Quando
partiram, Abraão os acompanhou para despedir-se deles. E um pouco mais adiante a Bíblia
diz que eles eram anjos. Eles foram ver a Ló em Sodoma, para tirar a família de Ló dali antes
que Sodoma fosse destruída. E aqui eles estavam aqui com o SENHOR e se manifestaram em
forma física. É incrível entender o que Cristo diz João 14:2 - Na casa de meu Pai há muitas
moradas. Entender o que Deus Pai fará, por meio de Cristo, no futuro. Há coisas que não
podemos entender agora. Como isto aqui. Não podemos entender como é ver o que é espírito,
porque só podemos comparar isto com o que é físico. É por isso que a Bíblia diz que “Nesse dia
nós saberemos, porque o vermos como ele é”. Porque então eles serão seres espirituais. [Os
1444.000].
Depois da refeição, os visitantes se levantaram e olharam em direção a Sodoma. Quando
partiram, Abraão os acompanhou para despedir-se deles. Ele os acompanhou, ele foi
andando junto com eles. Então o Senhor disse: “Devo esconder meu plano de Abraão?
Fazendo-se uma pergunta E essas coisas são para nós, para que possamos aprender. E também
para os anjos e para Abraão, para que eles pudessem aprender.
Versículo 18 - Afinal, Abraão certamente se tornará uma grande e poderosa nação, e todas
as nações da terra serão abençoadas por meio/através dele. Essas são as promessas que
Deus fez a Abraão, a Isaque e a Jacó. Essas promessas estão relacionadas ao Messias. E
também com um determinado povo, a nível físico. Essas promessas falam sobre uma
descendência, sobre algo que aconteceria no futuro, sobre como Deus iria salvar a terra, a
toda a humanidade, a todos os seres humanos que se submetam a esse processo. E diz aqui:
Eu o escolhi para que ele mande que os seus filhos e os seus descendentes obedeçam aos
Meus ensinamentos e façam o que é correto e justo. Se eles obedecerem, Eu farei por
Abraão tudo o que prometi. Deus tinha um propósito. E quando Deus tem um propósito
específico, como aqui, para fazer certas coisas, Deus cumpre isso.
É como o que eu disse no outro dia. Quando algo tão específico como isto aqui tem que se
cumprir, Deus molda e forma esses indivíduos, Deus sabe como trabalhar com cada ser humano
para leva-los a esse ponto, para poder fazer com eles o que Ele quer. E, claro, eles podem
escolher se vão obedecer ou não. Mas Ele lhes dá mais força para fazer isto. Temos que passar
por certas coisas nessa vida física.
É por isso que me surpreende de que há certas coisas que Deus já sabia. Deus sabia como Ele
trabalharia conosco, o que aconteceria com a Igreja e com todos aqueles com quem Ele ia
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trabalhar na Igreja ao longo do tempo. Deus trabalhou com João, depois que todos os outros
morreram. Deus trabalhou com todos na Igreja que permaneceram fiéis a Ele.
Todos os que foram fiéis a Deus antes, até a época do Sr. Armstrong. E Deus então permitiu
que um individuo seguisse o caminho da natureza humana. Sem a Sua ajuda, sem ter sido
moldado por Deus. Um individuo a quem Deus concedeu muito poder e autoridade na Igreja,
um individuo acabaria se tornando o homem do pecado, o filho da perdição. Porque tudo isso
era parte do plano de Deus, para nos ensinar, para nos guiar, para nos dar entendimento. No
Templo de Deus há vasos para honra e vasos para desonra, irmãos. E isso é algo difícil de
entender. Isso é algo difícil na vida humana. Mas o juízo de Deus é justo. Deus não deve nada a
nenhum de nós. Todos cometemos pecado. E Deus trabalha conosco em Seu tempo, para nos
purificar de todo pecado e nos levar à Sua Família. Se escolhemos isto. É impressionante
entender como Deus trabalha com os seres humanos, o que Ele faz conosco, como Ele nos
molda e nos forma.
Versículo 20 - E disse mais o SENHOR a Abraão... E observem o que Deus lhe disse: Há
terríveis acusações contra Sodoma e Gomorra, e o pecado dos seus moradores é muito
grave. Preciso descer até lá para ver se as acusações que tenho ouvido são verdadeiras ou
não. Deus já sabia disso. Mas Ele faz essas coisas para que os anjos possam continuar
aprendendo, para que o mundo possa continuar aprendendo, para que Abraão pudesse
aprender. Isto é algo incrível! Então dois dos visitantes saíram, indo na direção de Sodoma.
Os dois anjos foram a Sodoma e Gomorra. Mas Abraão permaneceu diante do SENHOR.
Aproximou-se dele e disse: “Exterminarás tanto os justos como os perversos? E há mais
coisas nessa história. Isso é apenas um pequeno resumo. Deus nos mostra apenas uma parte do
que estava acontecendo. Desde o começo, em Gênesis, Deus só nos mostra alguns detalhes
para nos dar uma visão geral do assunto, do que se trata. Nós não sabemos tudo o que foi dito,
tudo o que aconteceu aqui. Esta foi a reação de Abraão, porque ele sabia o que ia acontecer.
Deus disse isto a ele.
Mas Abraão permaneceu diante do SENHOR. Aproximou-se dele e disse: “Exterminarás
tanto os justos como os perversos? Suponhamos que haja cinquenta justos na cidade.
Mesmo assim os exterminarás e não a pouparás por causa deles? Longe de Ti fazer tal
coisa: Isso foi o que ele disse: “Longe de Ti ...” Palavras muito fortes, palavras sábias de uma
pessoa que está muito emocionada de poder falar com o seu Deus. Ele sabia como era o seu
Deus. Ele diz: “Você não é assim”. Claro que não farias tal coisa: destruir o justo com o
perverso. Ele tinha que aprender algo aqui, não é? Sobre a justiça. Mesmo em um sentido
físico. Afinal, estarias tratando o justo e o perverso da mesma maneira! Longe de Ti fazer
isto! “Certamente você não faria algo assim!” Acaso o Juiz de toda a terra não faria o que é
correto?” Deus julga com justiça. O Senhor respondeu: “Se eu encontrar cinquenta justos
em Sodoma, pouparei a cidade toda por causa deles”. Que conversa mais interessante eles
estão tendo aqui!
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Versículo 27 - Abraão voltou a falar: “Embora eu seja apenas pó e cinza, permita-me dizer
mais uma coisa ao meu Senhor. “Eu estou ciente do que sou. Eu sei de onde eu venho”. Ele
está falando com Deus, ele está implorando a Deus pela vida do seu irmão e pela vida de
outras pessoas que viviam lá, a quem ele conhecia. Suponhamos que haja apenas quarenta e
cinco justos, e não cinquenta. 45? 40? 30? 20? 10 talvez?
Versículo 32 - Por fim, Abraão disse: “Senhor, não fiques irado comigo por eu falar mais
uma vez. “Não se impaciente comigo. Não fique bravo comigo”. Abraham estava sendo muito
corajoso aqui. Ele sabia disso. Era muito corajoso da parte dele falar com o seu Deus dessa
maneira. Suponhamos que haja apenas dez”. O SENHOR respondeu: “Por causa dos dez,
não a destruirei”. Quando terminou a conversa com Abraão, o SENHOR partiu, e Abraão
voltou para sua tenda.
E a história continua em Gênesis 19: 1 - E vieram os dois anjos a Sodoma à tarde, e estava
Ló assentado à porta de Sodoma; e, vendo-os Ló, levantou-se ao seu encontro e inclinouse com o rosto à terra. Essa é uma história incrível, o que estava acontecendo aqui. Nós
conhecemos essa história. Muitos de vocês a conhecem. E se você não conhece essa história
você pode ler isto mais tarde. Mas, você sabe, é incrível entender o que estava acontecendo
aqui. Deus estava trabalhando através de um ser humano, através de alguém que Ele havia
moldado e formado para realizar grandes coisas, através de sua descendência. Através de
Abraão, de Isaque, de Jacó e assim por diante. E nós sabemos o que Deus fez com Sodoma e
Gomorra. Deus primeiro tirou a Ló e suas filhas de lá. Mas a esposa de Ló olhou para trás. E
este é um exemplo de como as pessoas podem desejar as coisas do mundo. Ela desejava tudo
aquilo, ela desejava continuar ali. Podemos aprender muitas cosas desses exemplos,
espiritualmente. Mas é incrível entender o que estava acontecendo aqui. Abraão sabia quem
era Deus, mas ele só conhecia a Deus como El SHADDAI. E aqui Deus usa essas palavras de uma
maneira diferente, mas essas são as mesmas palavras que Moisés usou para se referir a Deus.
Deus se revelou a Moisés como YAHWEH ELOHIM. Mas nesse exemplo aqui, Deus falou a Abraão,
Deus se revelou a Abraão como El SHADDAI.
Essa é uma história incrível. Deus Todo Poderoso, o Deus Eterno, YAHWEH, se manifestou como
um ser humano físico, em forma física, para poder se comunicar com Abraão, para poder ter
uma conversa com Abraão. E as coisas que Deus ia fazer com o tempo. Coisas como está aqui.
E às vezes as pessoas perguntam: “E as costas de Deus, que alguém diz ter visto?” Ninguém
nunca viu o que é espírito. Isso é algo que a mente humana pensa ser Deus. Mas ninguém,
nunca, nunca, nunca, viu a Deus como Ele realmente é. Isso é impossível para o ser humano.
Somente quando sejamos espirito poderemos ver o que é espírito. O mundo espiritual não é
como o mundo físico. É totalmente diferente. E Deus, trabalhando com os seres humanos,
especialmente com Abraão aqui, se manifesta de uma maneira diferente. Deus trabalha com
as pessoas de maneiras diferentes em épocas diferentes, dependendo do que Ele está
fazendo. E isso é o que lemos em Gênesis 18.
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Vamos a Gênesis 32 para ver outro exemplo disto. Gênesis 32:24 - E Jacó, porém, ficou só.
Estamos no meio de uma história aqui. Não há muito escrito sobre isso. Como? Por quê? Por
que isso estava acontecendo? Por que Deus fez isso dessa maneira? Veio então um homem,
que lutou com ele até o amanhecer. Algo estava acontecendo aqui. De repente aparece esse
homem que começa a lutar com Jacó. Quando o homem viu que não poderia vencer, tocou
a articulação do quadril de Jacó... Deus faz as coisas de uma forma única. Aqui estava um
ser, em forma humana. Mas se tratava de Jacó. Será que esse ser não tinha força para vencer
a Jacó? Mas isso não era importante aqui. Isso aconteceu para nos ajudar, para que
aprendamos algo sobre o que estava no coração de Jacó. Deus já sabia disto. Mas Deus quer
que aprendamos desses exemplos, das coisas que Deus nos mostra aqui. Que história
interessante! Se você entende o que estava acontecendo na mente de Jacó. ...tocou a
articulação do quadril de Jacó... Deus, manifestando-se em forma humana, fez isso com
Jacó. Foi Deus Todo-Poderoso, YAHWEH, manifestando-se novamente em forma humana. Da
mesma forma que Ele se manifestou a Abraão e conversou com ele. Deus se manifestou em
forma humana, através da qual Ele trabalhou. Esse “ser” não era Deus, mas era apenas uma
manifestação de Deus. Porque nenhum ser pode conter a YAHWEH. E essas são coisas que nós
não podemos entender. Não enquanto sejamos humanos. Mas com o tempo chegaremos a
entender isso. Nós não temos que entender isso agora.
Deus quer que nós vejamos algo aqui. Mas aqui está Jacó, nesse exemplo. E Deus ...tocou a
articulação do quadril de Jacó e a deslocou. Isso deve ter doído muito! Algo assim é muito
doloroso! Mas Jacó suportou. ...tocou a articulação do quadril de Jacó e a deslocou. Jacó
continuou lutando. Ele não parou de lutar. O homem disse: “Deixe-me ir, pois está
amanhecendo!” Ele não podia simplesmente ir embora? Jacó, porém, respondeu: “Não o
deixarei ir... Jacó continuou lutando. Ele não desistiu. Falando de ser persistente, de se
aferrar a algo com todo o seu ser, por causa do que você vê, por causa do que você crê. ...
enquanto não me abençoar”! Você acha que Jacó não percebeu com quem ele estava
lutando? O que ele pensou então? Ele sabia disso. E prestem atenção no que ele disse. “Qual é
seu nome?”, perguntou o homem. “Jacó”, respondeu ele. Jacó sabia quem era. O homem
disse: “Seu nome não será mais Jacó. De agora em diante, você se chamará Israel... Que
bonito! Que incrível exemplo de algo físico para descrever o que Deus fez aqui e o que Deus
faria no futuro. Isso é inspirador. ... pois lutou com Deus e com os homens e prevaleceu”.
Isso mostra a atitude e a mentalidade que Deus quer ver em Seu povo. Fique firme, aferre-se
a isso, não deixe isto escapar, continue combatendo o bom combate.
Há lições espirituais que podemos aprender de tudo isso. O que devemos ver quando tratamos
com certas coisas na vida, com coisas que são espirituais e que são tão importantes. Deus
permite que certas coisas aconteçam, a nível físico, para nos ensinar. Muitas coisas que foram
escritas no Antigo Testamento, coisas que aconteceram a nível físico, são para nos ensinar
lições espirituais. No futuro, Deus revelará mais sobre o sistema levítico. Porque agora nós não
entendemos nada sobre isto. É por isso que eu gosto muito do está escrito em Levítico 16,
porque quanto mais você se aprofunda nisso, mais você entende o Dia da Expiação. E isso é
tão inspirador. Porque tudo o que Deus revelou a nível físico tem um significado muito mais
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importante que o que é físico. O Grande Deus que servimos é incrível! Ele nos ensina, nos
molda e nos forma. Ele tem um plano para nós, o plano que Ele está cumprindo.
Versículo 29 - “Por favor, diga-me qual é seu nome”, disse Jacó. “Por que quer saber meu
nome?”, replicou o homem. E abençoou Jacó ali. Jacó chamou aquele lugar de Peniel...
Que em hebraico significa o rosto de Deus. O que viu não era o rosto de Deus, mas esse nome
veio à sua mente, no seu espírito. Ele sabia que tinha visto a Deus cara a cara. Em uma
manifestação física. Ele sabia quem era aquele que o abençoou, com quem ele lutou. Os seres
humanos querem ter algumas garantias as vezes. ...pois disse: “Vi Deus face a face e, no
entanto, minha vida foi poupada”. O sol estava nascendo quando Jacó partiu de Peniel,
mancando por causa do quadril deslocado. Ele estava sentindo muita dor! Depois dessa
experiência Deus não o deixou seguir com sua vida, sem dor. Ele teve que aprender a viver
com isso. E o mesmo acontece conosco. Passamos por coisas que nos machucam e que deixam
marcas dolorosas em nós. E aprendemos com as coisas que experimentamos. Essas são as
coisas que nos tornam mais fortes. Deus não tirou isso da vida de Jacó, porque havia mais
coisas que ele ainda tinha que aprender. Ele e outros ao seu redor, quando eles o viram
mancando.
É por isso que até hoje, o povo de Israel não come o tendão perto da articulação do
quadril, dos animais, por causa do que aconteceu naquela noite em que o homem feriu o
tendão do quadril de Jacó. Ele teve que levar isso consigo o resto de sua vida. Incrível!
A história de Jacó e seu relacionamento com Deus é muito comovente. Essa experiência deu a
ele ousadia e força para fazer as coisas que ele tinha que fazer durante o resto de sua vida.
Deus faz coisas conosco para nos ensinar, para trabalhar conosco, para nos moldar e nos
formar. E essas são coisas que ninguém pode nos roubar. Você sabe de onde isso vem. Embora
às vezes queremos uma prova mais clara disto. Porque assim somos os seres humanos, somos
débeis e insignificantes.
Penso em todas as coisas pelas que eu passei ao longo do tempo, no meu relacionamento com
Deus. Essas experiências me ajudaram a aprender. E o que eu experimentei, o que eu aprendi,
ninguém pode me roubar isto. O que você tem, ninguém pode roubar isso de você. É por isso
que é muito importante que você sempre se lembre de como Deus trabalhou com você, o
caminho que você percorreu, a força que Deus lhe deu através de Cristo ao longo do caminho.
Maravilhoso Conselheiro, Sábio Guia, Ajudador. Sempre.
Passamos por coisas que nos fortalecem, que nos dão mais audácia e mais confiança. Porque
somos seres humanos. Somos fracos. E Deus simplesmente nos faz passar por esse tipo de coisa
para nos dar mais força e mais audácia na vida. E mudamos! Somos transformados e
parecemos cada vez mais àquilo que Deus quer que sejamos. Deus está trabalhando conosco
para nos tornar mais parecidos a Ele. Esse é um processo incrível. É inspirador entender o que
Deus está fazendo.
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É emocionante compartilhar em tudo o que Deus nos dá. Isso dói? Sofremos? Claro que sim. As
cicatrizes permanecem aí o resto de nossas vidas? Podemos ter certeza disso. As cicatrizes
permanecem. Mas tudo pelo que passamos nos faz mais fortes. Aprendemos a valorizar essas
cicatrizes, porque sem isso não estaríamos onde estamos agora. Não é nada agradável passar
por essas coisas, mas aprendemos a valorizá-las porque elas vêm de Deus, porque Deus está
nisto e ninguém pode nos roubar o que vivemos, o que aprendemos. Isso faz parte do nosso
relacionamento com Deus. Não é bonito entender o que Deus nos dá?
Vamos voltar ao começo da história de Melquisedeque. O nome Melquisedeque significa Meu
Rei Sadek. É um nome composto de duas palavras: Melquisedeque - Rei da Justiça. O rei da
justiça de Deus. A justiça que Deus deseja ao mundo. Melquisedeque era conhecido como o
Rei de Salem, o rei da paz.
Gênesis 14. Isso foi antes do que aconteceu no capítulo 18, quando Deus veio e disse a Abraão
e a Sara que eles teriam um filho. E Sara então riu disto. E quanto a Abrão, cujo nome agora
era Abraão, ele já tinha um relacionamento mais sólido com Deus. Mas ler o que está escrito
em Gênesis 14, vamos ler como Deus começou a trabalhar com Abrão, como Deus começou a
instruir a Abraão. A história começa no versículo 1, quando alguns reis acometeram contra o
rei de Sodoma e o rei de Gomorra. Eles se uniram a outros reis e invadiram Sodoma e
Gomorra, saquearam as cidades e levaram todas suas riquezas. Aqui diz que eles se
apoderaram das provisões, dos alimentos, das posses, e levaram cativo ao povo, fizeram deles
seus escravos. Eles também levaram cativo a Ló.
Vamos começar no versículo 14 - Quando Abrão ficou sabendo que o seu sobrinho tinha sido
levado como prisioneiro, reuniu os seus homens treinados para a guerra, todos eles
nascidos na sua casa. Eram trezentos e dezoito ao todo. Abrão foi com eles, perseguindo
os quatro reis até a cidade de Dã. Abrão era um homem muito ricos. Ali Abrão dividiu os
seus homens em dois grupos, atacou os inimigos de noite e os derrotou. Ele continuou a
persegui-los até Hoba, que fica ao norte da cidade de Damasco, e trouxe de volta tudo o
que os inimigos haviam levado. Abrão trouxe também o seu sobrinho Ló, e tudo o que era
dele, e também as suas mulheres, e o resto da sua gente.
Versículo 17 - Depois de haver derrotado Quedorlaomer e os outros reis, Abrão estava
voltando para casa quando o rei de Sodoma foi encontrar-se com ele no vale de Savé,
também chamado de vale do Rei. E Melquisedeque... Esta é a primeira vez que o nome
Melquisedeque aparece na Bíblia. ... o rei de Salém... Alguns acreditam que esta região é
onde está a cidade de Jerusalém hoje. Salém. Jerusalém. A “Cidade da Paz, um nome que
Deus usa para nos ensinar tantas coisas. E Melquisedeque, que era rei de Salém e sacerdote
do Deus Altíssimo, trouxe pão e vinho. Incrível! É incrível o que estava acontecendo aqui.
Ele era um sacerdote de Deus e estava trabalhando com Abraão.
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Versículo 19 - Melquisedeque abençoou Abrão... Não teremos tempo hoje para ler todos os
versículos que falam sobre essas coisas no livro de Hebreus. Ele abençoou a Abraão. É muito
claro aqui que ele tinha poder para abençoar. ... dizendo: “Abrão seja abençoado pelo Deus
Altíssimo que criou o céu e a terra!! Deus Altíssimo é o dono do céu e da terra. Ele diz: Seja
louvado o Deus Altíssimo... E prestem atenção em quem faz todas essas coisas. Abraão tinha
que aprender quão poderoso é o Grande Deus. ...que entregou os inimigos de você nas suas
mãos!” Deus deixa bem claro para ele aqui: “Há uma razão pela qual você teve essa vitória”.
Aí Abrão deu a Melquisedeque o dizimo de tudo o que havia trazido de volta. E no livro de
Hebreus podemos ler que Abrão deu o dízimo a Melquisedeque. Porque o livro de Hebreus fala
sobre o sacerdócio levítico, sobre a razão pela qual certas coisas mudaram e como as coisas
devem ser feitas.
Mas quem era esse Melquisedeque, que além de ser rei de Salém também era um sacerdote do
Deus Altíssimo? A resposta a isso pode ser encontrada no Novo Testamento.
Hebreus 7:1. Isso é muito, muito simples. Mas às vezes é difícil para nós entender isto. Esse
Melquisedeque, rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo, encontrou-se com Abraão
quando este voltava, depois de derrotar os reis, e o abençoou; e Abraão lhe deu o dízimo
de tudo. Em primeiro lugar, seu nome significa “rei de justiça” ... Este é o significado do
nome Melquisedeque. ...depois, “rei de Salém” quer dizer “rei de paz”. Sem pai, sem mãe,
sem genealogia, sem princípio de dias nem fim ... Você sabe o que isso significa? Isso
significa que Ele é eterno. Essa é apenas outra maneira de dizer isso. Aqui está muito claro
quem Ele era: sem pai, sem mãe. Ele não é um anjo ou um ser angélico. Ele é um ser muito,
muito mais importante. ...mas à semelhança do Filho de Deus, ele permanece sacerdote
para sempre. Esses versículos são muito bonitos. Especialmente quando melhor explicados.
Isso aqui só pode referir a um ser. Espero que tenhamos falado sobre isto o suficiente para
entender isso, com muita confiança e audácia. Não pode ser mais ninguém. Deus deixa isso
bem claro, e muitas vezes. De acordo com os versículos que lemos, que comentamos, Cristo
não poder ser YAHWEH. Isso foi o que lemos nesses versículos no livro de Atos. Cristo deixou
bem claro que o que está escrito nos Salmos se refere a ele e a seu Pai. E toda vez que o Pai é
mencionado na Bíblia, se trata de YAHWEH ELOHIM. E quando Pedro falou sobre isso no Dia de
Pentecostes, e mais tarde, quando Paulo falou sobre isso, mencionando os Salmos. Uma e
outra vez. E todas as coisas que YAHWEH disse em várias profecias, em várias passagens do
Antigo Testamento. Isso é muito simples. Não há outra resposta. É YAHWEH, Deus Eterno e
Todo Poderoso, aquele que sempre existiu. Sem começo nem fim. Eterno. Ele é
Melquisedeque. Incrível! Mas como? Por quê?
Vamos ao Salmo 110. É incrível entender quando foi que Abrão - cujo nome mais tarde foi
mudado para Abraão – serviu comida a dois anjos, lavou os pés deles, ofereceu a eles sua
hospitalidade. Mas muito mais para com Deus: sua atitude, um espírito humilde. Mas desde o
começo Deus começou a trabalhar com Abraão, Deus se manifestou a ele com aparência
humana, como um sacerdote de Deus. Deus saiu ao encontro de Abrão. Ele se manifestou a
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Abraão como um sacerdote. Ele saiu ao encontro de Abraão, levando coisas para Abrão, com
uma mentalidade de servo para com os outros, para com Abrão. Assim foi como Abrão o viu,
desde o começo. Pelo menos no começo. E Deus quer que nós aprendamos a importância desse
exemplo. Este é um impressionante exemplo de Seu Filho, que se manifestaria mais tarde. Isso
é algo muito bonito, o que Deus estava fazendo aqui. Melquisedeque foi a introdução de algo
muito mais importante, que continuaria no futuro.
Vamos ler sobre isto no Salmo 110. Vamos falar sobre o propósito de Melquisedeque. Isso nos
ensina muito mais sobre a magnitude daquilo que o Senhor Deus, daquilo que YAHWEH ia fazer,
de uma maneira muito mais grandiosas que o Melquisedeque que Abraão conheceu.
Salmo 110: 1- O SENHOR ... YAHWEH. YAHWEH ELOHIM. O SENHOR, YAHWEH ELOHIM, disse
ao meu Senhor ... Aqui Davi está falando. E ele diz: O SENHOR disse ao meu Senhor... E
depois de ter lido todos os versículos que lemos sabemos muito bem quem é, “meu Senhor”,
quem é o Senhor de Davi. Ele aqui se refere ao Messias que viria. Nós lemos versículos que
dize que esse Senhor sairia dos lombos de Davi, nasceria da genealogia de Davi. E Davi,
inspirado pelo espírito de Deus, o reconheceu como alguém muito mais importante do que ele.
O SENHOR disse ao meu Senhor. A Cristo, ao Messias. “Senta-te à minha direita
até que Eu ponha todos os teus inimigos debaixo dos teus pés”. O SENHOR, YAHWEH
ELOHIM, estenderá o cetro de teu poder desde Sião, e dominarás sobre os teus inimigos!
Esses versículos são muito importantes. Não vamos ler todos eles, mas isto se refere ao que
vai acontecer quando Cristo voltar. Cristo vai voltar para governar e para reinar. Ele vai voltar
com grande poder, como podemos ler em Apocalipse 19. E é sobre isso que estamos falando
aqui.
Quando convocares as tuas tropas, o teu povo se apresentará voluntariamente. Trajando
vestes santas, desde o romper da alvorada os teus jovens virão como o orvalho. O SENHOR
jurou e não se arrependerá: “Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de
Melquisedeque”. Aqui não diz: “Tu es Melquisedeque”. Aqui diz: “Tu és sacerdote para
sempre, segundo a ordem de Melquisedeque”. Isso é algo que Deus ia mostrar mais adiante,
em uma escala muito maior e de uma maneira muito mais clara. O propósito das coisas que
podemos começar a aprender com o que Ele fez quando se manifestou como um sacerdote de
Deus. Isso é incrível. Porque foi exatamente o que ele fez. Ele é Deus Todo-Poderoso,
YAHWEH, sem descendentes, sem pai, sem mãe, sem princípio de dias nem fim. Isso não é um
mistério. Já não. Isso já não deveria ser um mistério.
Vamos voltar a Hebreus 7. Porque esta é uma profecia de YAHWEH sobre Seu Filho, Cristo. Foi
ele quem disse: “Senta-te à minha direita até que Eu ponha todos os teus inimigos debaixo
dos teus pés”. E Ele continua, dizendo: “Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de
Melquisedeque”.
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Hebreus 7:1 - Esse Melquisedeque, rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo, encontrouse com Abraão - cujo nome então ainda era Abrão - quando este voltava, depois de derrotar
os reis, e o abençoou... Sue nome então era Abrão, mas nós o conhecemos como Abraão.
Moisés nos seus escritos se refere a Deus como “o SENHOR”. Mas Abraão e outros só conheciam
a Deus como El SHADDAI. ...e Abraão lhe deu o dízimo de tudo. Em primeiro lugar, seu
nome significa “rei de justiça”; depois, “rei de Salém”, que quer dizer “rei de paz”. Sem
pai, sem mãe, sem genealogia, sem princípio de dias nem fim de vida, feito semelhante ao
Filho de Deus... O que significa isso? Isso nos ensina muito mais importante. Feito a
semelhança, parecido, da mesma forma, uma cópia, uma reprodução. Não é o mesmo. Não é o
mesmo! Não é o mesmo, mas é uma cópia de algo. ... permanece como sacerdote para
sempre. Isto é incrível. E alguns traduziram de maneira diferente esta parte aqui:
“Permanece como sacerdote para sempre”. As traduções variam um pouco, mas a diferença é
incrível. Algumas dessas palavras são únicas. Permanece. Você sabe de onde vem essa palavra?
Você sabe onde essa palavra é usada muitas vezes? Permanecer? Essa palavra é usada com
bastante frequência na Bíblia. Nós lemos isso ontem. “Eu permanecerei em vocês, e vocês
permanecerão em mim. E nesse dia vocês saberão que eu estou no Pai e que vocês estão em
mim e eu em vocês”
A palavra “permanecer” também é usada em João 15. Eu vou ler isso. João usa essa palavra
com bastante frequência. Versículo 1 - Eu sou a videira verdadeira, e meu pai é o
agricultor. Todo ramo que, estando em mim, não dá fruto, Ele corta... E ele continua
dizendo no versículo 4 - Permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo
pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar
fruto, se não permanecerem em mim. Há coisas que acontecem a nível físico para nos
ensinar algo muito mais importante, algo de natureza espiritual. E isso é o que nos é dito. Se
entendemos como Deus trabalha com os seres humanos, como podemos ser levados para a
Família de Deus, a ELOHIM.
A palavra “permanecer” é usada em muitos lugares na Bíblia. Cristo permanece em nós e nós
permanecemos nele e no Pai. Embora a palavra “sempre” aqui seja uma palavra que se traduz
ao português como uma única palavra, no grego são duas palavras. E a palavra usada em
português não expressa o significado do que está sendo dito. Uma das palavras significa “em”
ou “dentro”. “Permanecer em”. Onde nós ouvimos isso antes? Gerúndio. Continuamente.
Enquanto ele permaneça em nós podemos ser salvos. Graças a nosso Sumo Sacerdote e ao que
ele fez. Ele agora pode viver em nós, pode permanecer em nós, porque, através do seu
sacrifício, podemos ter um relacionamento especial com o Pai. O caminho para o Santo dos
Santos foi revelado a Igreja, ao povo de Deus. Antigamente, na época de Israel, o sumo
sacerdote só podia entrar no Santo dos Santos uma vez por ano para fazer expiação dos
pecados. E depois ele tinha que sair dali. Mas agora nós podemos ir ao Santo dos Santos a
qualquer hora que queiramos. Podemos ir à presença do nosso grande Deus, através de Cristo.
Isso é o que nos é dito em Hebreus. Isso é exatamente o que nos é dito no livro de Hebreus.
Temos um relacionamento especial com Deus e podemos ir à presença do Grande Deus sempre
que quisermos, sempre que desejarmos.
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Uma melhor tradução dessa palavra é “continuar”. Porque isso nos leva a algo muito mais
importante, nos ensina algo muito mais importante. E juntando tudo isto, ele diz: Mas feito
semelhante ao Filho de Deus... Algo que Deus esperou por tanto tempo, o Filho de Deus, que
viria a cumprir as coisas que Deus ia cumprir nele. Deus estava trabalhando, moldando e
treinando àquele que seria Sumo Sacerdote para o Seu povo para sempre. Feito como o Filho
de Deus, como um sacerdote que permanece para sempre. Isso soa um pouco estranho, mas
nós entendemos o que está sendo dito aqui, entendemos o que significa “permanecer”. E para
as pessoas no mundo isto não tem nenhum sentido, mas para nós sim. Esse Sumo Sacerdote
pode permanecer continuamente em nós, em Sua família. Porque um sacerdote serve as
pessoas. Os sacerdotes estavam lá para ajudar as pessoas com os sacrifícios. Como lemos
ontem. Você pode ler isso novamente no livro de Hebreus, que sobre o sacerdócio físico. Os
sacrifícios que eles faziam não podiam limpar os pecados. Mas aqui temos um sacerdote cujo
sacrifício limpa o pecado, que serve ao povo como o Sumo Sacerdote de Deus, através do qual
podemos ter um relacionamento com Deus. Isso é algo poderoso. E é algo muito bonito.
Quanto mais crescemos nisto, mais entendemos isso. Incrível! Incrível! Incrível!
E este Melquisedeque foi “feito à semelhança do Filho de Deus”. Deus vivia nele. À
semelhança de Seu filho. Como Seu filho. E aqui Deus se manifestou como um ser humano a
Abraão. E Abraão sabia quem Ele era e lhe disse: “Se houvesse 50 justos, se houvesse 45, ou
30, ou 22 justos”. Ele implorou ao seu Deus.
E novamente, este Melquisedeque foi “feito como o Filho de Deus”. Deus vivia nele. Ele era
semelhante ao Seu filho. Como Cristo fez o que ele fez? Isso é apenas uma representação, um
“exemplo” do que iria acontecer, de uma maneira muito mais poderosa, quando Cristo nasceu
como um ser separado e independente. O que se manifestou então não foi um ser separado.
Foi o próprio YAHWEH. Mas agora: “Um menino nos nasceu, um filho se nos deu”. E isso foi
emocionante para Deus. Aquele que se tornaria o Messias, o Cristo, o Sumo Sacerdote para o
mundo, para toda a criação de Deus, com um propósito que Deus ia realizar nele e através
dele. Isso é algo muito bonito.
Seu filho foi criado mais tarde, de acordo com essa mesma ordem. Mas Cristo é um ser
separado. Não como Melquisedeque. Deus fez isso para mostrar um significado e um propósito
muito mais importante, porque isso era algo que representava o que Deus tanto esperou, algo
que Deus ia cumprir do começo ao fim: Ele habitou em Seu Filho, de uma forma muito
poderosa. E assim é como Deus trabalha em nossas vidas também. Da mesma maneira que
Deus começou a trabalhar na vida de Cristo e por meio de Cristo. E agora que Cristo se tornou
nosso Sumo Sacerdote, ambos podem permanecer em nós e nós neles. É incrível entender
como somos salvos, como somos levados para a Família de Deus. A palavra “ordem” é uma
palavra que significa “o motivo”. O motivo de Deus. O propósito de Deus. O que Deus está
fazendo e porque Ele está fazendo isso. “A ordem, a maneira”, em outras palavras, a maneira
como Deus ia cumprir a Sua vontade, através do Seu Filho, que se tornaria Sumo Sacerdote
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para todos os seres humanos. Assim era como Deus ia fazer isto. E isso era apenas uma
representação dele, mas não era ele. Era YAHWEH.
E toda esta história revela a maneira pela qual Deus ia trabalhar em Seu filho e tudo o que Seu
filho ia fazer como sacerdote, que permanece, vem continuamente na vida daqueles a quem
Deus chama. Essa é a representação suprema do propósito de um sacerdote: Sumo Sacerdote.
Hebreus 7:15. Adicionando um pouco mais a isso. O que acabamos de dizer fica ainda mais
claro... Espero que seja evidente, que seja óbvio, que esteja bem claro para todos nós o que
nos é dito aqui. ... quando aparece outro sacerdote semelhante a Melquisedeque... O
sacerdote do Deus Todo-Poderoso: separado, diferente, único, com existência própria. A
palavra “semelhança” utilizada aqui significa “similaridade”, “como” e vem de uma palavra
que significa “ser como, ser parecido, ser similar.” Ele não era Melquisedeque! Mas se
assemelhava a Melquisedeque, pela maneira como Deus fez isso. E Deus faria o mesmo, mas a
um nível muito mais elevado. Deus usaria uma pessoa, um ser separado, com existência
própria, com a sua própria individualidade, sua própria personalidade, sue próprio caráter e
mente. Mas sua mente, como entendemos, estava em total acordo com Deus. Era a mente de
Deus Todo-Poderoso. Essa é a mesma mente que deve estar em nós, com a qual devemos estar
completamente de acordo. Cristo sempre teve essa mente, sempre. Ele sempre estava
totalmente de acordo com o seu Pai, para cumprir a vontade do Pai.
Estes versículos são muito bonitos e devem ser claros para nós. Porque ele estava em
completa unidade com o Pai. Sue desejo era cumprir a vontade de seu Pai. E espero que
tenhamos tempo para ler esses versículos.
Vamos a Hebreus 1 e vamos falar com mais detalhes sobre o que Deus nos transmite aqui no
livro de Hebreus sobre o propósito do exemplo de Melquisedeque desde o princípio. Essas são
difíceis de entender para os seres humanos. A sabedoria que Deus dá aos seres humanos, o
caminho de vida que Deus mostra aos seres humanos, é algo que os seres humanos não podem
saber por si mesmos. Precisamos de Deus para entender essas coisas nesse corpo humano
débil. Necessitamos crescer nessas coisas ao longo do tempo. Nós não podemos receber tudo
de uma vez. Esse não é o propósito de Deus. Porque não poderíamos entender tudo. Não
poderíamos suportar isso.
Nós temos que crescer em justiça, em nosso relacionamento com Deus, temos que continuar
nos submetendo a Deus. Caso contrário, vamos lutar contra Deus. E Deus nos põem à prova
nessas coisas. É por isso que esse processo leva tempo. É por isso que não podemos crescer,
não podemos desenvolver de um dia para o outro. É por isso que uma pessoa que morre duas
semanas depois de ser batizada não vai ser ressuscitada na primeira ressurreição como parte
da Família de Deus. Como esse jovem do que eu falei, que morreu duas semanas depois que
ele foi batizado. Ele não vai estar na primeira ressurreição. Um ano, dois anos, três anos,
quatro anos, cinco anos ... Quanto tempo necessitamos para crescer? Nós temos que crescer,
com a ajuda do espírito de Deus. Temos que ser postos à prova. Deus trabalha conosco nos
colocando à prova, durante muito tempo. Durante muito, muito tempo em realidade.
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Hebreus 1: 1- Antigamente, por meio dos profetas, Deus falou muitas vezes e de muitas
maneiras aos nossos antepassados, mas nestes últimos tempos ele nos falou por meio do
Seu Filho... Como Deus se comunicou com Abraão? Face a face pessoalmente, manifestandose como um ser que Abraão podia ver. Mais tarde Deus visitou a Abraão e comeu com ele,
manifestando-se como ser humano. Isso foi o que Abraão viu. Deus se manifestou como um ser
humano físico e lutou com Jacó, para ensiná-lo, para desenvolver um relacionamento com ele.
E outras coisas só vieram depois, quando Deus começou a trabalhar com as pessoas de uma
maneira diferente. E mais adiante Deus começou a trabalhar com as pessoas de outra
maneira.
... mas nestes últimos tempos ele nos falou por meio do Seu Filho, a quem Ele constituiu
herdeiro de todas as coisas e por meio, através, de quem Ele criou o mundo. As eras
futuras. Nós já falamos sobre esses versículos antes. O Filho é o resplendor da glória de
Deus... Ele tinha a mente de Deus, o ser de Deus, ele estava totalmente de acordo com Deus,
mas ele era um ser separado. ...e a expressão exata do Seu ser... Seu Filho se parece com
Ele, desde o princípio. ...sustentando todas as coisas pela palavra do Seu poder. (Isto se
refere a Deus Todo-Poderoso). Depois de ter realizado a purificação dos pecados... (Isto se
refere a Cristo), ele se assentou à direita da Majestade nas alturas... Da única “Majestade
nas alturas”, do único que sempre esteve nas alturas, por toda a eternidade. ...tornando-se
tão superior aos anjos quanto o nome que herdou é superior ao deles. Deus deu isso a ele.
Ele não tinha isto antes. Essas coisas aqui são o começo da sua existência Pois a qual dos
anjos Deus alguma vez disse: “Tu és meu Filho; Eu hoje te gerei”? Deus é o Pai dele. E
outra vez: “Eu serei seu Pai, e Ele será Meu Filho”?
Hebreus 3:1 - Meus irmãos, vocês que também foram santificados, que foram chamados
por Deus, olhem para Cristo, que Deus enviou para ser o Grande Sacerdote da fé que
professamos. E muitas vezes lemos um versículo como este e pensamos: “Mas nós sempre
olhamos para o nosso Sumo Sacerdote, Cristo!”. Mas não fazemos isso com a mesma
frequência que Deus quer que façamos. Não proporcionalmente a tudo o que Ele nos mostra,
nos dá. Mas seguimos crescendo e aprendemos a apreciar mais e mais essas coisas. Quando
sejamos transformados, poderemos ver mais, poderemos entender muito mais quando sejamos
espírito do que podemos entender agora. ...olhem para Cristo, que Deus enviou para ser o
Grande Sacerdote da fé que professamos. Desse caminho de vida. Isso é o que nos está sendo
dito aqui. Ele é o Sumo Sacerdote do caminho de vida que Deus nos mostrou, o caminho em
que devemos viver. Ele foi fiel àquele que o designou, YAHWEH, seu Pai, assim como Moisés
foi fiel em toda a casa de Deus. Cristo foi considerado digno de maior glória do que
Moisés... Uma gloria muito, muito superior. ...da mesma forma que o construtor de uma
casa tem mais honra do que a própria casa. O Cabeça da família, através de quem Deus está
construindo. Deus está fazendo isso em Cristo e através de Cristo Pois toda casa é construída
por alguém, mas Deus é o edificador de tudo. Tudo vem de uma única fonte. Tudo o que será
cumprido vem de Deus. Ele é quem está construindo tudo. E Ele designou Seu Filho como o
Cabeça de tudo.
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Moisés foi fiel como servo em toda a casa de Deus, dando testemunho do que haveria de
ser dito no futuro, mas Cristo, o Messias, é fiel como Filho sobre a casa de Deus; Moisés foi
fiel como servo em toda a casa de Deus... Aí foi onde Deus o colocou, como Cabeça de tudo,
como podemos ler em alguns outros versículos. E essa casa somos nós... Bonitos versículos,
não é? ... se nos aferramos ... Como Jacó? Não solte isto. Lute contra tudo o que você tenha
que lutar, contra o que seja que surja em seu caminho, contra o que seja que Deus coloque no
nosso caminho, do que podemos aprender também. Como vamos responder? O que vamos
fazer? E muitas vezes essas coisas são para nos fortalecer. Muitas vezes as coisas pelas quais
passamos são únicas e Deus pode usar isto em nossas vidas. Seja isso o que for. Coisas que
acontecem por acaso, ou porque envelhecemos, ou porque estamos lidando com o mundo, a
sociedade que nos rodeia: “Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus;
para aqueles que são chamados de acordo com o Seu propósito”. E se algo é o propósito de
Deus, então nos aferramos a isso. Deus pode usar tudo, Deus usa tudo o que acontece em
nossas vidas para nos moldar e nos formar. É incrível poder entender isto. As pessoas no
mundo simplesmente vivem a vida, passam por certas coisas, mas não aprendem nada. Elas
não estão sendo moldadas e formadas. Mas nós sim. Porque essa é a vontade de Deus, esse é o
Seu propósito. E somos abençoados em poder compartilhar nisso. É incrível poder entender
todo esse processo.
Cristo é fiel como Filho sobre a casa de Deus. E esta casa somos nós, se nos aferramos
firmemente à confiança e à glória da esperança até ao fim. Você não pode soltar isto até
que tudo acabe, até que tudo se cumpra, até que termine. E à medida que crescemos,
desejamos, clamamos o Deus Todo-Poderoso por Sua ajuda para permanecer firmes, para
permanecer na luta que temos diante de nós. Seja lá o que for. E somos gratos a Deus porque
Ele nos dá força, Ele nos ajuda a seguir lutando. Deus nos dá Seu favor, nos guia, nos mostra a
direção a seguir, nos dá a vitória através de Cristo. Cristo venceu e Deus diz que nós também
podemos vencer. “Conquistar”. Isso é o que significa essa palavra. Nós devemos vencer. E esse
é um processo muito longo. Essa é uma longa batalha. É uma longa luta.
O que há dentro de nós? Nós temos a mesma atitude e mentalidade que Jacó teve? Com a
orientação, o favor e a ajuda de Deus. Porque, espiritualmente, não podemos fazer isso por
nós mesmos. No caso de Jacó isso era algo físico, um exemplo que você deveria apreciar com
todo o seu ser. Mas nossa luta é espiritual. E nós não podemos lutar esse tipo de batalha sem o
poder do Deus Todo-Poderoso em nós. E queremos nos aferrar a isso, queremos permanecer
firmes na verdade, no caminho da vida que Deus nos mostra, queremos permanecer firmes em
nosso relacionamento com nosso Pai.
Hebreus 4: 12 - Pois a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais afiada que qualquer espada
de dois gumes; ela penetra até o ponto de dividir alma e espírito... A palavra de Deus entra
em nossa mente, se nos submetermos a ela e ao poder que está nela. Esse poder que nos
permite ver claramente o caminho de Deus, o que Deus nos revela sobre o que somos, sobre
como é a natureza humana. A palavra de Deus nos dá a capacidade de crescer, de vencer e
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superar. A palavra de Deus, com a qual temos que estar em unidade e em harmonia em nossa
mente.
...ela penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e julga os
pensamentos e intenções do coração. O que sai de nós, que às vezes expressamos em
palavras. E nossas palavras não são de Deus. E às vezes nossos caminhos, a maneira como
vemos as coisas também não são de Deus. E somente quando estamos em harmonia com Deus,
quando concordamos com Deus, com os caminhos de Deus e com a palavra de Deus, isso tem
algum significado. É por isso que devemos nos arrepender. É por isso que eu gosto muito do
que Deus diz sobre isso: “Seus caminhos não são os Meus caminhos”. Temos que nos
arrepender de nossos caminhos. Temos que nos arrepender de nossas palavras, das coisas que
dizemos que não estão de acordo com Deus, com as doutrinas, com as verdades que Deus nos
dá. É por isso que clamamos a Deus, porque queremos ter a mesma mente, queremos ter
unidade de doutrina. E quanto mais você deseja isso, mais você é bombardeado com mentiras,
com bobagens e falsidades, com o que é falso. Somos bombardeados com essas coisas no
mundo principalmente por uma razão, mais do que por qualquer outro motivo: por causa de
todos os grupos que estão dispersados. Esse mundo nos bombardeia. Satanás está usando isso
para bombardear as pessoas, para confundi-las e distorcer a maneira de pensar das pessoas.
Isso é algo que ele tem estado fazendo há algum tempo.
E quanto mais alcançamos essa unidade com o que Deus diz - se entendemos como Deus
trabalha - e honramos e respeitamos isto, desejamos isto com todo o nosso ser, mais veremos
o que é verdadeiro e o que o que é falso. Deus nos da essa capacidade. E Deus nos dá mais
ousadia e mais confiança e reconheceremos mais rápido o que é falso. E porque isso não tem
efeito sobre nós, poderemos ajudar a outros, para que suas mentes não sejam contaminadas e
danificadas por algo que é falso.
Eu me lembro de quando Deus revelou isso a nós, de uma maneira muito clara, em Colorado
Springs. E os que estavam ali, na Festa dos Tabernáculos naquele ano, sabem que Deus não
estava ali, que eles não tinham a mesma mente. Nenhuma palavra deve ser dita se isso não
estiver de acordo com Deus. Não podemos dizer ou fazer nada diferente do que Deus nos
mostra. Nenhuma palavra. Porque então o que dizemos é contra Deus. A pessoa que faz isso
está em contra de Deus e se converte em anticristo. Porque essa pessoa está em contra do que
Deus quer moldar e formar dentro de cada um de nós. É por isso que não há lugar para essas
coisas entre nós. Agora que nos estamos aproximando cada vez mais ao que acontecerá, não
há lugar para divisão, para diferentes maneiras de pensar entre nós. Se alguém que está
ouvindo essas palavras pensa de maneira diferente ao que Deus nos deu, escuta tudo isso
novamente. Sim. Leia novamente tudo o que lemos aqui. Você tem essa responsabilidade
diante de Deus. Deus vai lhe dar tempo para fazer isso. Cada um de nós tem um passado
diferente. Viemos de contextos diferentes. Todos nós. Mas nunca devemos dizer uma palavra
contra isso. Se fizermos isso, vamos cair. E você não continuará vivendo no Milênio, depois que
Cristo voltar. Você acredita nisso? Esta é ou não a Palavra de Deus? Isso vem ou não de Deus?
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Não pode haver diferenças em nossa maneira de pensar. Não importa quantos somos. Nós não
podemos tentar serenar as pessoas, não podemos ter medo das pessoas. Isto é o poder, a
força, a unidade e o poder de Deus em Seu povo. Devemos fortalecer nossas mentes também
para ter confiança e coragem para permanecermos firmes. Para ficar firme, para nos aferrar a
isso e lutar até o fim, no tempo que nos resta. Porque quanto mais isto se aproxima, quanto
menos tempo temos, menos vamos tolerar essas coisas. Porque às vezes nós damos às pessoas
um pouco de tempo para mudar. Mas já não temos muito tempo. E Deus quer que agora
sejamos mais unidos do que nunca.
Se você diz algo em contra de qualquer coisa que Deus nos deu, este não é um lugar para
você. Este não é um lugar para você. Nós não vamos tolerar ou permitir essas coisas, porque
Deus está nos levando a uma maior unidade de espírito. Tememos ir contra Deus? Tememos
dizer algo contra o que Ele nos deu? Porque, ou estamos convencidos de que foi Ele quem nos
deu isto ou não estamos convencidos disto. Você tem que decidir se acredita nisso ou não. Isso
é algo pessoal, é algo entre você e seu Deus.
Vivemos em tempos perigosos e estamos nos aproximando rapidamente ao fim dessa era atual.
Não é hora de brincar com Deus, como as pessoas faziam na Igreja nos anos 90. E alguns ainda
fazem isso. Mas não a grande escala. Mas se entendemos o que aconteceu conosco quando
fomos dispersados, as coisas que aconteceram, eu espero que todos sejamos sóbrios, irmãos,
muito sóbrios.
Deus espera que permaneçamos firmes no que Ele nos deu. E que admoestemos qualquer
pessoa que diga uma palavra diferente daquilo que ouvimos. Seja quem seja. Porque devemos
estar em unidade. Nós devemos crescer e nos estar cada vez mais em unidade com Deus,
devemos ter a mesma mente que Deus. Só então, somente através disso, poderemos
compartilhar como um remanescente. Porque então seremos muito mais fortes. E estaremos
muito mais próximos uns dos outros, como o Corpo de Cristo, para poder enfrentar-nos ao que
está por vir. E espero que cada um de nós queira fazer parte disso. Você tem uma batalha pela
frente. A batalha mais importante que você já lutou até agora. Porque as coisas vão ficar
muito mais difíceis, as coisas ficarão muito piores no mundo ao nosso redor. Mas podemos ser
muito mais fortes também. Entendam isso. Porque essa é a única maneira de sobreviver a
estas coisas. E também de alcançar uma maior unidade e ser mais fortalecido, em todos os
sentidos, com o favor e a ajuda de Deus, com a mente de Deus. Temos que pôr fim a toda
divisão, temos que arrancar da nossa mente tudo o que causa divisão. Todo desacordo! Toda
discrepância entre irmãos. Não há lugar para isso na Igreja de Deus, no Corpo de Cristo. Deus
não quer isso. Agora temos que ser mais purificados, temos que retirar toda a escória do nosso
meio. Porque a escoria não tem valor. Isso não é puro como o ouro. Deus quer nos purificar, se
nos submetemos a Ele.
Vivemos em uma época muito importante, irmãos. Nós vivemos no tempo do fim. Precisamos
levar isso muito a sério e temer a Deus. Devemos ter medo de ir contra Deus. Devemos ter
medo de dizer uma única palavra contra Deus. Na se trata de nenhum ser humano. Não se
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trata de mim. Se trata do nosso relacionamento com o nosso Deus. E cada um de nós deve
levar essas coisas muito a sério. De verdade.
Vamos continuar em Hebreus 4:13- Nada, em toda a criação, está oculto aos olhos de Deus.
Tudo está descoberto e exposto diante dos olhos daquele a quem havemos de prestar
contas. Ninguém pode esconder nada de Deus. Porque isso é o que Deus está fazendo agora.
Nada, nada, nada pode ser escondido de Deus. E se nossas vidas não estão em unidade e em
harmonia com isso, não seremos poderemos seguir no caminho que temos por diante.
Portanto, visto que temos um grande sumo sacerdote que adentrou os céus, Jesus, o Filho
de Deus, apeguemo-nos com toda a firmeza à fé que professamos. E aqui está novamente:
Permaneça firme no que Deus lhe deu. Pois não temos um Sumo Sacerdote que não possa
compadecer-se das nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo
de tentação, porém, sem pecado. Ele viveu em um corpo humano. Ele viveu como um ser
humano. Ele passou por tudo o que passamos nessa vida humana. Passar fome, passar sede,
ser desprezado, ser ridicularizado por causa do que você acredita. Ele sabe como isso é. Ele
sofreu como ninguém mais sofreu por causa do que ele acreditava, por causa de seu
relacionamento com seu Pai, com Deus. E ele passou por tudo isso sem cometer pecado.
Assim, aproximemo-nos do trono da graça com toda a confiança, a fim de recebermos
misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento da necessidade. Para
receber misericórdia de Deus. Para que Ele nos perdoe de nossos pecados. Para receber a
ajuda que Deus quer dar-nos para que possamos permanecer firmes e seguir em frente, para
que possamos ser parte do que Ele vai fazer no mundo. Deus está se preparando para fazer
grandes coisas. E se queremos ser parte disso, devemos ser humildes e devemos nos aproximar
mais de Deus. De verdade.
Hebreus 5:1- Porque todo sumo sacerdote, tomado dentre os homens, o povo, é
constituído a favor dos homens, nas coisas concernentes a Deus... Assim era no sistema
levítico. E depois com Cristo. É muito mais importante servir como Sumo Sacerdote, levar as
pessoas a um relacionamento correto com Deus! ...e apresentar ofertas e sacrifícios pelos
pecados. E sem dúvida Cristo é a máxima expressão disso. Ele é capaz de se compadecer dos
que não têm conhecimento e se desviam... Dos que não sabem, dos que estão
confusos. ...visto que ele próprio está sujeito à fraqueza. As coisas que aprendemos, as
coisas pelas quais passamos na vida. Todos nós passamos por certas coisas na vida, para que
possamos aprender com essas coisas. Isso nos ajuda a entender melhor a outras pessoas que
não entendem e não conhecem esse caminho de vida. Nós não podemos esperar isso das
pessoas. Nós não podemos julgá-las por isso. Nós não podemos tratá-las dessa maneira. Mesmo
quando se trata de uma pessoa que sabe e entende certas coisas, devemos tratar as pessoas
de uma determinada maneira em nossos relacionamentos.
Versículo 3 - Por isso ele precisa oferecer sacrifícios por seus próprios pecados, bem como
pelos pecados do povo. Isto se refere ao sistema levítico, ao que eles tinham que fazer. Como
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Arão, que se purificava para poder servir em nome do povo. Eles tinham que fazer certas
coisas antes de poder servir em nome do povo. E Cristo passou por tudo o que ele passou para
poder servir a toda a humanidade, para poder nos levar a Deus.
Ninguém toma esta honra para si mesmo... Ninguém faz isso. Os levitas não fizeram isso.
Deus é quem da essa honra a uma pessoa. ...mas deve ser chamado por Deus, como Arão.
Deus faz isso. Se não, isso não tem nenhum significado. Da mesma forma, Cristo não tomou
para si... Você se lembra do que lemos no outro dia? Essa palavra que foi mal traduzida.
[Filipenses 2: 6] - Quem, estando na forma de Deus, não considerou a usurpação como
sendo igual a Deus. Leia isso novamente. Leia outra vez o que falamos a respeito. Da mesma
forma, Cristo não tomou para si a glória de se tornar Sumo Sacerdote, mas Deus lhe disse:
“Tu és Meu Filho. Hoje Eu te gerei”. Deus fez isso. E Cristo sabia disso. Ele não atribuiu o
mérito a si mesmo. Ele concordou com isso porque ele conhecia a vontade de Deus, a mente
de Deus, e ele se submeteu totalmente a isto. Porque ele sabia que isso era o melhor. Ele
sabia que era a coisa certa a fazer. Ele não atribuiu o mérito a si mesmo. Embora esse poder e
essa força estivessem nele. Incrível!
Versículo 6 - E diz noutro lugar: “Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de
Melquisedeque”. Durante os seus dias de vida na terra, Jesus ofereceu orações e súplicas,
em alta voz e com lágrimas, àquele que o podia salvar da morte... Ele era humano e sabia
pelo que ia passar. ...ofereceu orações e súplicas, em alta voz e com lágrimas, àquele que
o podia salvar da morte, sendo ouvido por causa da sua reverente submissão. Ele não foi
em contra de seu Pai. Tudo isso foi muito real para ele. Ele teve medo. Ele sentiu temor. O
mesmo temor que devemos sempre ter de ir contra Deus. Isso deve ser algo estranho para nós.
Embora sendo Filho, ele aprendeu a obedecer por meio daquilo que sofreu. Ele aprendeu a
obedecer. Ele aprendeu o que isso significa, o que isso implica. Ele sabe o que nós passamos.
Ele já passou por isso antes. Ele sabe o que é viver de acordo com o caminho de vida de Deus.
Ninguém jamais viveu o caminho da vida de Deus como ele fez, de uma maneira tão perfeita e
em absoluta justiça. Mas como ele era um ser humano, isso foi uma batalha para ele. É por
isso que ele orava constantemente a seu Pai. Ele tinha um relacionamento de absoluta
confiança com o Pai. Ele nos deixou o exemplo perfeito disso, para todos nós, algo que
devemos nos esforçar para alcançar. Nos somos fracos e devemos lutar para permanecer
firmes. Embora sendo Filho, ele aprendeu a obedecer por meio daquilo que sofreu. Ele
sabe como é isso. Nós sabemos como é isso. E crescemos nisso mais e mais.
E, depois de ser aperfeiçoado... E esse é um processo pelo qual todos nós passamos. ...ele se
tornou a fonte da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. E Deus o nomeou
Sumo Sacerdote, na ordem do sacerdócio de Melquisedeque. Que linda história!
Continuando em Hebreus 10:1 - A Lei é apenas uma sombra dos benefícios que hão de vir, e
não a sua realidade. Por isso ela nunca consegue, mediante os mesmos sacrifícios
repetidos ano após ano, aperfeiçoar os que se aproximam para adorar. Isso os justificava
fisicamente. Eles eram purificados através das coisas que eles faziam, esses rituais. Mas só
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fisicamente. Não espiritualmente. Porque, como podemos ler no versículo 4 “o sangue de
touros e bodes não pode tirar o pecado”.
Versículo 2 - Se pudesse fazê-lo, não deixariam de ser oferecidos? Pois os adoradores,
tendo sido purificados uma vez por todas, não mais se sentiriam culpados de seus pecados.
Contudo, esses sacrifícios são uma recordação anual dos pecados, pois é impossível que o
sangue de touros e bodes tire pecados. Por isso, quando Cristo veio ao mundo, disse:
“Sacrifício e oferta não quiseste, mas um corpo me preparaste; de holocaustos e ofertas
pelo pecado não Te agradaste. Rituais físicos. Isso não é o mais importante. O importante é o
que está dentro de nós. É sobre o que Deus está moldando em nosso coração e em nossa
mente, em nossa maneira de pensar. O importante se estamos ou não em unidade com Deus. A
mente de Deus tem que crescer em nós. Ágape, o amor que pode viver em nós e através de
nós, cada vez mais, à medida que crescemos, em nossos relacionamentos com os outros.
Espero que entendamos isso claramente.
Toda vez que temos maus pensamentos, pensamentos errados, sentimentos errados, cada vez
que algo errado sai de nós, devemos odiar isto. Palavras ou ações nossas que podem ferir a
alguém no Corpo de Cristo. Porque isso é totalmente oposto à mente de Cristo, ao caminho de
Deus, ao ser de Deus. Precisamos nos arrepender dessas coisas rapidamente e nos aproximar
mais e mais uns dos outros. Deus nos colocou aqui, junto com muitas pessoas diferentes, de
diferentes origens, com diferentes maneiras de fazer as coisas. É por isso que nos esforçamos
para ir na mesma direção, para ter a mesma mente, para estar em unidade e em harmonia.
Não pode haver diferenças entre nós nessas coisas. Porque Deus não permite isso. Deus nos
trouxe até aqui para impedir que essas doutrinas que estão por aí - por pequenas que sejam interfiram no Corpo de Cristo, em nossa comunhão. Eu não vou permitir isso. Eu agora estou
sendo mais categórico, mais claro no que diz respeito a essas coisas, porque já não temos
muito tempo. Deus nos revelou isso com um propósito. Essas coisas existem por causa do que
Ele fará em todo o Corpo de Cristo. Devemos buscar, devemos desejar a mente de Deus, para
que não haja conflito entre nós, para que não tenhamos pensamentos errados. Porque os
pensamentos errados levam às ações erradas. Precisamos aprender a amar uns aos outros, a
cuidar uns dos outros e a demonstrar isto.
Versículo 7. Um belo versículo. Então eu disse: Aqui estou, no livro está escrito a meu
respeito; vim para fazer a Tua vontade, ó Deus”. Cristo disse isso a YAHWEH ELOHIM, a Deus
Todo Poderoso, ao Deus Eterno. Ele diz: isso está escrito sobre mim. Eu vim fazer a Tua
vontade, oh Deus. Primeiro ele disse: “Sacrifícios, ofertas, holocaustos e ofertas pelo
pecado não quiseste, nem deles te agradaste” (os quais eram feitos conforme a Lei). Para
eles, eram rituais físicos, algo físico que eles costumavam fazer. Sempre fisicamente. Mas se
trata disso. Essas coisas não podem tirar o pecado. Tudo isto apenas representava algo muito
mais importante. Isso representava algo espiritual sobre Cristo, que ia morrer por nós para
que nossos pecados pudessem ser perdoados. Isso é do que se está falando aqui.
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Continuando. Eu não me antecipar as coisas. Então acrescentou: “Aqui estou; vim para fazer
a Tua vontade”. Ele cancela o primeiro para estabelecer o segundo. Você sabe o que está
sendo dito aqui? “Ele cancela o primeiro para estabelecer o segundo.” Ele cancela o antigo
processo, o antigo sistema. O livro de Hebreus diz que esse sistema já não existe para a
Igreja. Os sacrifícios, as oferendas, o sangue, as cerimônias e os rituais do sistema levítico. E
por isso que quando protestantes leem essas coisas no livro de Hebreus, e em outras passagens
bíblicas, eles dizem: “A lei foi abolida”. E aqui Paulo falar sobre a lei, mas em outro contexto.
Devemos conhecer o plano de Deus para entender do que se trata. Isso se refere à lei do
sistema de sacrifício e não à Lei de Deus, os Dez Mandamentos e tudo o que flui a partir disto.
Paulo aqui se refere ao sistema de sacrifícios. No livro de Hebreus Paulo nos ensina a diferença
entre o sistema levítico e Melquisedeque, nosso Sumo Sacerdote, Cristo, nosso Salvador, nosso
sacrifício do Pessach. O primeiro já não é necessário. Não há necessidade disto, porque Cristo
cumpriu tudo. E ao cumprir tudo, ele estabeleceu o segundo.
Versículo 10 - Pelo cumprimento dessa vontade fomos santificados, por meio do sacrifício
do corpo de Jesus Cristo, oferecido uma vez por todas. Um versículo muito importante, o
que nos é dito aqui. Porque isso nos leva de volta ao que está escrito no versículo 9: “Então
disse ele: Eu vim para fazer a Tua vontade, ó Deus”. Ele veio para fazer a vontade de Deus,
para cumprir o propósito de Deus, em espírito e em verdade. Isso não é um processo físico, é
um processo espiritual.
Pelo cumprimento dessa vontade fomos santificados, por meio do sacrifício do corpo de
Jesus Cristo, oferecido uma vez por todas. Dia após dia, todo sacerdote apresenta-se e
exerce os seus deveres religiosos; repetidamente oferece os mesmos sacrifícios, que
nunca podem remover os pecados. Mas quando este sacerdote acabou de oferecer, para
sempre, um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à direita de Deus. Daí em diante
ele está esperando até que os seus inimigos sejam colocados como estrado dos seus pés.
Tudo para um determinado fim. Tudo de acordo com um plano. E ele se submeteu a isso. Essa
era sua maneira de pensar.
Porque, por meio de um único sacrifício, ele aperfeiçoou para sempre os que estão sendo
santificados. O espírito santo também nos testifica a este respeito. Primeiro ele diz: “Esta
é a aliança que Eu farei com eles, depois daqueles dias, diz o SENHOR. Porei as Minhas leis
em seu coração e as escreverei em sua mente”. Entendemos o exemplo que Cristo nos deu?
“Eu venho fazer a Tua vontade, ó Deus.” A capacidade de fazer a vontade de Deus, a
capacidade de viver de acordo com o caminho de vida que Deus nos deu vem através de
Cristo. E é através desse processo que Deus escreve Sua lei em nossos corações e em nossas
mentes. Isso é o que nos dá a capacidade de fazer a vontade de Deus, espiritualmente, como
nosso Sumo Sacerdote. Podemos seguir seu exemplo, ter essa mesma mente em nós.
Versículo 17 – “Dos seus pecados e iniquidades não Me lembrarei mais.” Onde esses
pecados foram perdoados, não há mais necessidade de sacrifício por eles. Portanto,
irmãos, temos plena confiança ... E essa palavra significa audácia, mas também significa
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liberdade. A liberdade que Deus nos deu para entrar no Santo dos Santos através do sangue de
Cristo. É por isso que mencionei esses versículos antes. No capítulo 9. Eu gosto muito essa
história.
Vamos voltar aqui em um momento. Belos versículos. É muito bonito o que Deus nos dá.
Hebreus 9:1 - Ora, a primeira aliança tinha regras para a adoração e também um
tabernáculo terreno. As cerimônias e rituais, as coisas que eles faziam. O culto, certos rituais
do sistema levítico.
Versículo 2 - Foi levantado um tabernáculo; na parte da frente, chamada Lugar Santo,
estavam o candelabro, a mesa e os pães consagrados. A primeira parte do Santo Santíssimo,
do templo, onde eles entraram para as cerimônias e os rituais. Por trás do segundo véu...
Essa era a segunda parte do tabernáculo, onde havia um véu. ...havia a parte chamada Santo
dos Santos... Que representava o trono de Deus, onde estava a arca. ...onde estavam o altar
de ouro para o incenso e a arca da aliança, totalmente revestida de ouro. Nessa arca
estavam o vaso de ouro contendo o maná, a vara de Arão que floresceu e as tábuas da
aliança. Acima da arca estavam os querubins da Glória, que com sua sombra cobriam a
tampa da arca. A respeito dessas coisas não cabe agora falar detalhadamente. Incrível!
Estando tudo assim preparado, os sacerdotes entravam todos os dias no Lugar Santo do
tabernáculo, para exercer o seu ministério. Todos os dias. Mas no Santo dos Santos, que
representava o trono de Deus, a presença do Deus Todo-Poderoso, somente o sumo sacerdote
entrava no Santo dos Santos, apenas uma vez por ano... Ele era o único que podia entrar
ali. E ele fazia isso no Dia da Expiação. Nós geralmente lemos isto em Levítico 16 nessa época
do ano. ...e nunca sem apresentar o sangue do sacrifício, que ele oferecia por si mesmo e
pelos pecados que o povo havia cometido por ignorância. 8 Dessa forma, o espírito santo
estava mostrando que ainda não havia sido manifestado o caminho para o Santo dos
Santos... Isto representava algo muito mais importante. ...enquanto permanecia o primeiro
tabernáculo. Isso é uma ilustração para os nossos dias, indicando que as ofertas e os
sacrifícios oferecidos não podiam dar ao adorador uma consciência perfeitamente limpa.
Bem, nós não precisamos ler o resto. O caminho para o Santo dos Santos é através de Cristo.
Nossos pecados podem ser perdoados. Nós temos um Sumo Sacerdote, um Conselheiro que nos
entende e que nos guia ao longo do caminho, trabalhando conosco misericordiosamente,
ensinando-nos, guiando-nos, mostrando-nos a direção a seguir.
Vamos voltar para Hebreus 10. Hebreus 10:19 - Portanto, irmãos, temos plena confiança
para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus, 20 por um novo e vivo caminho que
ele nos abriu por meio do véu, isto é, do seu corpo. Temos, pois, um grande sacerdote
sobre a casa de Deus. Sendo assim, aproximemo-nos de Deus com um coração sincero...
Ele serve a Deus como Sumo Sacerdote. Ele nos ajuda, nos levar a um relacionamento com o
Pai, para que possamos fazer a vontade do Pai, para que cresçamos nisso. Por causa do que ele
fez. ... aproximemo-nos de Deus com um coração sincero e com plena convicção de fé,
tendo os corações aspergidos para nos purificar de uma consciência culpada... É por isso
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que eu digo repetidas vezes que quando cometemos pecado temos que nos arrepender
rapidamente. Quando você comete pecado, arrependa-se. E cometemos pecado
continuamente. Mas devemos lutar contra isso, devemos ir à presença de Deus e pedir perdão
através do nosso sacrifício do Pessach. ... para nos purificar de uma consciência culpada...
Podemos fazer isso, podemos ter essa audácia, porque sabemos que vamos receber graça,
misericórdia e ajuda de Deus se fizermos o que Ele nos deu nessa nova aliança. Essa é a nova
aliança. ...e tendo os nossos corpos lavados com água pura... Para nos limpar, nos purificar
espiritualmente. ...permanecemos firmes... E essa é a mensagem de Deus para nós no final
do desta Festa dos Tabernáculos, neste Último Grande Dia: Que permaneçam firmes, se
aferrem ao que Ele tem para nós. Lutem por isto. Sigam o exemplo de Jacó, espiritualmente.
Lutem nesta luta, conquistem, vençam, não desistam, sigam em frente. Porque às vezes,
quando as coisas ficam difíceis, quando estamos cansados de lutar, nossa tendência e procurar
uma saída mais fácil.
Buscamos pretextos para não continuar lutando, para não ter de nos enfrentar a certas
batalhas. É fácil abandonar a luta, distrair nossas mentes, nos concentrar em algo diferente.
Mas não podemos fazer isso. Você tem que enfrentar a batalha! Você tem que seguir lutando
espiritualmente! Todos nós devemos fazer isso. Essa batalha é difícil. Mas Deus nos garante a
vitória através de Cristo. ...permanecemos firmes na fé que professamos, sem duvidar.
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