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sermão da Festa do Sermão dos Tabernáculos - 2010

A Festa dos Tabernáculos deste ano é um pouco diferente. Esperei muito tempo e com muita
emoção o momento de poder dar esses sermões, falar sobre o tema desses sermões. Vocês
ouvirão sobre as novas verdades hoje, saberão em que direção estamos indo. Vamos falar
sobre isso à medida que avançamos, e também sobre duas das quatro novas verdades.
Vamos colocar tudo isto no site da Igreja. E o texto que vamos publicar é um pouco
diferente, não está escrito exatamente da mesma maneira que o que vamos falar nesses
sermões. Há pequenas diferenças para ajudar as pessoas a entender melhor o que vamos
falar aqui, durante essa Festa. E isso deve ser emocionante para todos.
Bem-vindos a todos que estão celebrando a Festa dos Tabernáculos em diferentes partes do
mundo. Na Europa, nos EUA UU. e no Canadá. É ótimo que tantas pessoas possam se reunir
para celebrar a Festa este ano.
Antes de começar, gostaria de contar-lhes uma coisa que aconteceu quando estávamos
vindo para aqui. Para que vocês possam entender melhor que este ano teremos uma Festa
diferente, devido às mensagens que vamos ouvir. Sabemos há muito tempo que as coisas
estão realmente agitadas no mundo espiritual, por causa das coisas sobre as quais falaremos
aqui, durante a Festa. E acho que este ano foi muito mais difícil para a maioria das pessoas
poder celebrar a Festa dos Tabernáculos. Conversei com algumas pessoas antes da Festa e
para algumas pessoas este ano as coisas foram mais difíceis do que em outros anos.
Geralmente podemos esperar que as coisas se agitem mais antes da temporada do Pessach,
antes do Pessach. Isso é bastante normal. Satanás e demônios estão muito mais agitados
durante essa época do ano. Eles tentam tornar as coisas mais difíceis para o povo de Deus.
Eles tentam desviar nossa atenção do que é realmente importante, do emocionante que é o
plano de Deus representado no Pessach e nos Dias dos Pães Ázimos.
Isso é normal. Algum de vocês já experimentou isto? Sim? Já vejo. Isso é normal. E também
no período anterior à Festa dos Tabernáculos. Porque esses seres não querem que você se
alegre. Deus diz que nos devemos alegrar-nos em Sua Festa, mas esses seres não querem
que nos alegremos. Eles querem desviar nossa atenção para outras coisas. Eles não querem
que recebamos a plenitude do que Deus nos dá ano após ano. E este ano as coisas têm sido
muito difíceis. Eu acho que é um dos anos mais difíceis, com todos problemas e provações
pelas quais as pessoas passaram enquanto se preparavam para esta Festa dos Tabernáculos.
E eu gostaria de contar a você algo bastante inusitado que me aconteceu ontem. Estávamos
no aeroporto de Auckland, esperando nosso voo para Rotorua. A maioria dos que estão aqui
já sabe o que aconteceu, porque eu já contei isso a eles ontem à noite. E agora vou contar
isso a todos os demais. Estávamos no aeroporto, um grupo de nove pessoas, e então vimos a
Joe Jr. E a maioria de vocês sabe quem é Joe Jr. Seu pai é o homem do pecado, o filho da
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perdição no tempo do fim. Ele também estava esperando o voo para Rotorua. O mesmo voo
que nós estávamos esperando.
Antes do voo eles chamaram duas pessoas pelos alto-falantes, pedindo-lhes que fossem ao
balcão de informações da Air New Zealand. Porque o avião estava sobrecarregado e eles
queriam enviar algumas malas no próximo voo. Eles então chamaram a Joe Jr. (Joe Tkach,
Sr. Tkach) e também a mim. Eu então fui até o balcão e fiquei esperando atrás dele. Eles
pediram justo a nós dois que fossemos ao balcão de informação. Que estranho, não é? Em
sério. Quantas probabilidades há de que eu estivesse aqui, nesta parte do mundo, ao mesmo
tempo que a pessoa responsável pela Apostasia? Porque ele seguiu seu pai na Apostasia. E
nós dois fomos chamados ao balcão da companhia aérea para ser informados que nossa
bagagem ia ir no próximo voo? Para encurtar a história, eles nos disseram: “Não podemos
levar todas as malas nesse voo. Algum inconveniente se a bagagem de vocês vai no próximo
voo?” Eu então perguntei: “A que horas sai o próximo voo?” E eles me disseram: “Às 4:30”.
Eu então disse: “Está bem. Mande a nossa bagagem no próximo voo então.” E Joe Jr. olhou
para a moça e olhou para mim e disse: “Que sujeito simpático, não? Ele é um sujeito muito
simpático, não é?” Ele disse isto brincando.
E quando eu estava saindo, ele disse: “Isso foi muito gentil da sua parte. Você é realmente
um sujeito simpático.” E então eu disse: “Você não me reconhece?” E ele disse: “Não. Eu
deveria te reconhecer?” Ele não reconheceu meu nome porque no alto-falante do aeroporto
eles pronunciaram meu nome com um sotaque ligeiramente diferente do que se pronuncia
nos Estados Unidos.
E não me lembro da nossa conversa palavra por palavra, mas eu então lhe disse: “Eu sou
Ron Weinland.” E ele me disse: “De Ohio?” E eu disse que sim.
E então conversamos um pouco sobre trivialidades. E um pouco mais tarde eu fui tomar um
café e nos encontramos novamente. Ele então me contou sobre os grupos que estão
dispersados, sobre as divisões que ocorreram e coisas assim. E eu me senti um pouco mal
ouvindo ele falar comigo sobre essas coisas. Eu então pensei em todas as pessoas que
sofreram com tudo isso. Ele disse algo sobre a Igreja Unida de Deus, sobre a Igreja Viva,
sobre a Igreja da Filadélfia e outros grupos. E então eu disse: “Sim. Isso tem sido muito
difícil para as pessoas todos esses anos. Há tantos grupos dispersados. Isso tem sido muito
realmente difícil para as pessoas.” E ele como que assentiu, ou pelo menos essa foi a minha
impressão, que ele sabia o que as pessoas sofreram, o que a Igreja sofreu. Ele não sabe todo
o mal que ele causou. Passamos por coisas horríveis.
Penso nas coisas pelas quais as pessoas passaram por causa de um certo ser. O mesmo ser
sobre o qual falaremos hoje no sermão: Satanás. Tudo por causa deste ser e de todos os
problemas que ele causou à humanidade ao longo dos séculos, em suas tentativas de
frustrar o plano de Deus. E Deus permitiu que ele fizesse certas coisas no tempo do fim.
Tudo com um importante propósito. E nós sobrevivemos a tudo isso. Muitos de nós
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sobreviveram a isso. Muitos de nós nesta sala vimos o que aconteceu com a Igreja. E muitos
aqui são novos, mas muitos de nós passamos por tudo isso. Foi algo devastador, foi muito
difícil. Isso tem sido muito difícil para o povo de Deus. E há tantas pessoas que hoje há não
fazem parte do povo de Deus, já não têm acesso ao trono de Deus. Elas estão separadas de
Deus. Elas estão dormindo. Apenas alguns foram abençoados em poder ser despertados e ter
a oportunidade que Deus está nos dando agora.
E, como com o sermão de hoje, nos últimos dois anos Deus tem nos abençoado com uma
visão mais equilibrada do que Ele trará a esta terra, o que esta Festa dos Tabernáculos
representa. Estamos quase lá! Isto é incrível. O Milênio está quase aqui. Isto é incrível!
Lembro-me, há muitos anos, do Sr. Armstrong falando na Festa dos Tabernáculos sobre o que
esta Festa representa. Na Igreja de Deus, sempre planejávamos nossa vida a curto prazo.
Planejamos as coisas para um período de cinco a dez anos, quando ainda não sabíamos
quando as coisas iam acontecer. Mas sabíamos que estávamos no tempo do fim, sabíamos
que estávamos vivendo no tempo do fim. Deus deu ao Sr. Armstrong o entendimento de que
estávamos no tempo do fim. A Era da Filadélfia foi uma das últimas eras da Igreja de Deus.
E o Sr. Armstrong sabia que outra era começaria, uma mistura das duas últimas eras. Então
ele não entendia essas coisas, porque Deus ainda não tinha revelado essas coisas. Mas ele
sabia que estávamos muito, muito perto do tempo do fim. Quando ele viu que a as nações
da Europa tinham começado a se unir, ele enviou jornalistas da revista A Pura Verdade à
Europa. Quando o Mercado Comum Europeu foi fundado, em 1950, nas primeiras reuniões. E
muitos artigos foram publicados na revista A Pura Verdade informando sobre essas coisas.
Porque Deus tinha dado ao Sr. Armstrong o entendimento de que estávamos no tempo do fim
e que a Europa ressurgiria, que haveria outro ressurgimento do Sacro Império Romano. O
sétimo e último ressurgimento. Ele sabia essas coisas! Deus tinha revelado a ele certas
profecias sobre os Estados Unidos da Europa, sobre 10 nações que se ergueriam.
Quanto tempo? Não é tanto tempo comparado à existência humana. Mas é algo incrível
pensar, entender que estamos quase lá. E muitos na Era da Filadélfia queriam ver isso. Eles
queriam muito ver as coisas que aconteceriam no tempo do fim. Mas somos nós que temos a
bênção de viver durante esse período de tempo e de testemunhar tudo o que acontecerá. E
isso é incrível!
Não tínhamos certeza de que poderíamos nos reunir para celebrar a Festa dos Tabernáculos
este ano, mas é incrível que possamos estar juntos em muitos lugares ao redor do mundo
para celebrar os 8 dias da Festa. Todos puderam guardar dinheiro para isto e se preparar
para a Festa deste ano de uma maneira muito especial. Somos muito abençoados por poder
fazer isso. E será incrível se pudermos nos reunir no próximo ano novamente. Porque eu não
sei. Deus ainda não revelou isto. Mas é bem possível. Profeticamente, isso é possível. Ok? Se
isso vai acontecer ou não, não sabemos. Eu estava pensando sobre isso hoje de manhã.
Vamos planejar a Festa dos Tabernáculos do próximo ano. Você sempre deve planejar com
antecedência. Vamos planejar a Festa. E se dentro de um mês, uma semana ou dentro de
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vários meses vemos que não poderemos nos reunir, que assim seja. Deus nos ajudará a nos
adaptar ao que acontecerá. Mas vamos planejar com antecedência.
É incrível entender o que tivemos a bênção de ter, compreender o quão perto estamos,
entender que estamos vivendo em um período de tempo em que pensávamos que haveria
uma grande destruição, no começo dos 3 anos e meio antes da volta de Cristo. Porém, aqui
estamos. Somos muito abençoados, muito abençoados de verdade, porque não estamos
sofrendo. Deus nos abençoou grandemente.
Então, com essa visão mais equilibrada que Deus nos deu nos últimos anos, com a qual Deus
nos está bendizendo muito claramente, porque Seu Reino está chegando, porque Seu Filho
está prestes a vir a esta terra, porque Seu Governo está prestes a ser estabelecido, Deus
tem nos abençoado com uma maior firmeza mental, com mais equilíbrio no que se refere ao
Seu plano e propósito para nós com as coisas que acontecerão. E o objetivo desse sermão
(um sermão que tem duas partes) é falar sobre algumas das melhores notícias da mensagem
do evangelho que Deus está dando à humanidade.
O governo de Satanás está chegando ao fim e o governo do Reino de Deus, com Cristo como
Rei dos reis, está quase aqui. E essa transição é a transição mais importante em toda a
história da humanidade. De verdade. O que somos abençoados por poder testemunhar é
algo realmente incrível.
O título deste sermão era O fim de Satanás. Mas o Milênio não será o fim de Satanás, será
somente os 1.000 anos de seu confinamento. Então eu decidi mudar o título do sermão para
O Confinamento de Satanás. Mas seguindo a direção em que Deus estava me guiando eu
mudei novamente o título para O Confinamento de Satanás e Seu Final. E esta será a 1ª
parte. Deus me revelou qual deveria ser o título deste sermão e o que eu deveria falar neste
sermão.
Hoje começaremos a falar sobre a história de Jó. Vamos falar sobre as coisas que esse ser
tem feito ao longo do tempo. É difícil transmitir quão poderosas são as boas novas que Deus
nos deu, como parte da mensagem do evangelho, como parte das boas novas do Reino de
Deus que vem a esta terra. Satanás não estará entre os seres humanos durante o Milênio.
Essa é uma notícia muito boa! E nos 100 anos que se seguiram ao Milênio, Satanás será
libertado, mas somente por um curto período de tempo, e depois disso ele nunca mais
estará entre os seres humanos.
E estas são notícias incríveis, são incríveis boas novas. E não pude deixar de pensar nisso
enquanto escutava o sermão do Sr. Matthews no Dia da Expiação, sobre o que esse dia
significa. Embora jejuemos nesse dia, para mim esse é um dia de grande alegria, porque
entendemos o que vai acontecer com este ser, entendemos que ele será encarcerado,
entendemos o que deve acontecer com ele.
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Vamos ler esta história aqui. Em breve haverá uma grande transição no governo. Deus
abençoou o Sr. Armstrong mostrando isso a ele de uma maneira muito clara. Em muitos de
seus sermões, especialmente durante a Festa dos Tabernáculos, ele falava sobre o governo
de Deus. Porque tudo gira em torno do governo de Deus, que é o caminho de vida de Deus!
Existe apenas um caminho de vida. E podemos escolher se queremos ou não ser governados
por esse caminho da vida. Essa é uma escolha que temos que fazer. Mas tudo gira em torno
do governo de Deus. E os seres humanos não gostam muito da palavra governo, mas a
realidade é que precisamos ser governados. Os seres humanos devemos ser governados,
devemos ser guiados, até que o Reino de Deus venha em nós e através de nós.
Eu me lembro dos sermões do Sr. Armstrong sobre o governo de Deus. Essas são coisas que
devemos entender. E o Sr. Armstrong sempre deixou muito claro que Deus colocou a Satanás
na terra para que ele governasse a terra. Mas então Satanás se rebelou contra Deus, porque
ele não estava de acordo com o plano de Deus, com o que Deus faria. Satanás então tentou
destruir tudo. E ele ainda está aqui na terra. Falaremos mais sobre o propósito disso nesta
Festa dos Tabernáculos. É incrível entender as coisas que Deus está nos mostrando agora.
Jó 1: 1 Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó; e este era homem sincero,
reto e temente a Deus; e desviava-se do mal. E isso não significa que ele era perfeito. Em
absoluto. Isso não significa que Jó não cometia erros, porque havia coisas que ele não
entendia espiritualmente. Coisas que ele só começou a entender mais tarde em sua vida. No
começo da história havia coisas que Jó não entendia, coisas que ele só foi entender mais
tarde nessa história aqui no livro de Jó. Mas, quanto à parte física da lei de Deus, ele
obedecia à lei e vivia de maneira justa. Jó era um homem muito íntegro e tinha muito
domínio próprio. E não estou falando de algo a nível espiritual. Estou falando de ter domínio
próprio em sua vida.
... e temente a Deus... Jó tinha medo de ir contra as coisas que Deus tinha dito a eles, as
coisas que Deus tinha mostrado a ele, as coisas que ele sabia sobre Deus. E não era muito o
que ele sabia sobre Deus então. Ele não entendia o que aconteceria mais tarde com uma
nação chamada Israel, o que aconteceria ao longo do tempo com os profetas. Ele não viveu
para ver esse período de tempo. Essas coisas acontecerão muito depois da sua época.
.. e desviava-se do mal. Às vezes eu penso em nós, em como é isso em nossa vida. Nos
desviamos do mal? Espero que no final desta Festa dos Tabernáculos todos vamos a desviarnos mais do mal do que agora. Principalmente nossa parte nisso. Porque fazemos maldades,
fazemos o que é mal. Nesta vida humana, fazemos maldades, fazemos o que é mal e
precisamos ver o mal como o que isto realmente é.
E Satanás é a própria definição do mal! Ele é o epítome de toda maldade, de tudo o que é
mal. E o mal é algo que começa na nossa mente. A maneira como pensamos determina o
que é o mal. É por isso que tivemos uma série de sermões sobre a paz. Se pudermos ver que
certas coisas que dizemos são más, doentias e perversas, então não vamos querer essas
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coisas em nossa vida, não vamos fazer essas coisas. Mas antes de parar de fazer o mal, você
deve ver o mal em você mesmo e deve odiar isto com todo o seu ser. Temos que ver que
certas coisas que dizemos sobre as pessoas são maldades, estão erradas. Se você vê o mal,
você precisa reconhecê-lo. A própria palavra maldade deve deixar a você doente quando
você entende o que acontece.
Pessoas que não podem se dar bem na Igreja de Deus: ISSO É ALGO MAL! E temos que ver
que isso é algo mal. Temos que ver como isso é doentio e pervertido. Porque se não
podemos ver o quão ruim isso é, não vamos parar de fazer isso! Desde que dei esse sermão
sobre paz eu não parei de ouvir sobre as coisas ruins que estão acontecendo na IGREJA DE
DEUS. Pessoas que não se dão bem, pessoas falam mal umas às outras. COMO PODE ISTO
ACONTECER NA IGREJA DE DEUS? Isso acontece porque não nos desviamos do mal o
suficiente!
Estou tentando lhe mostrar o que significa odiar o mal, desviar-se do mal. Porque o mal vem
da mente desse ser! Você quer ter algo dessa mente em você? Eu não! Eu quero me livrar
disso! EU ODEIO ISTO! Eu não quero isso em mim. E eu não quero isso em ninguém do povo
de Deus! Mas você tem isso em você. Sua convicção deve ser forte o suficiente para odiar o
mal. Você sabe que isso vem desse ser e você tem que odiar esse tipo de mente, esse modo
de pensar que causa tanto dano e sofrimento. Os seres humanos têm sofrido muito nesses
6.000 anos! As pessoas fizeram coisas tão atrozes, tão repugnantes, tão perversas umas as
outras.
Às vezes quando você visita lugares históricos você pode ver as coisas que aconteceram 500,
1.000 anos atrás, como alguns castelos na Inglaterra, por exemplo. Não temos nada tão
antigo nos EUA. UU. E nesses lugares você pode ver as câmaras de tortura, as coisas que
eles faziam às pessoas, os aparelhos de tortura que eles usavam. E então eu penso: “Como
pode um ser humano tratar a outro ser humano dessa maneira?” Mas isso é o que eles
fizeram, com suas mentes macabras, pervertidas e doentes. Esse ser teve muita influência
na mente dessas pessoas!
Abominar o mal. Que bênção é poder abominar o mal! Jó abominava o mal. E é uma coisa
muito bonita abominar o mal, odiar o mal com todo o seu ser, desprezar o mal, desviar-se
do mal. E quanto mais você odeia certas coisas em sua vida, menos você as fará. Se você
odeia algo, você não fará isto. Fazemos essas coisas porque gostamos delas! Isso é o que eu
costumo dizer às pessoas que ainda fumam. Se você tem dificuldades para deixar de fumar,
lute contra isso! Lute contra essas coisas! Você pode vencer isso! Isso é algo de menor
importância comparado a outras coisas. Mas isso mostra o quão poderosas essas coisas
podem ser na mente humana. A pessoa traga fumaça e a solta. “Que bom!” Isso vai lhe
matar! Isso matou meu pai! Durante 10 anos ele esteve doente, com enfisema pulmonar. Eu
o vi morrer pouco a pouco. O tabaco é algo horrível! Eu odeio isto! Mas algumas pessoas
não. Eles amam o cigarro.
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Eu costumo dizer às pessoas que têm dificuldades para deixar de fumar: “O problema é que
você ainda ama o cigarro!” E elas dizem: Não! Eu não amo o cigarro.” Sim. Você gosta disto.
O que acontece é que você ainda não entende que você ama o cigarro. E somente quando
você aprender a odiar o cigarro você vai parar de fumar.
Mas às vezes as pessoas simplesmente não entendem essas coisas. Isso é muito simples.
Fazemos coisas erradas porque ainda gostamos dessas coisas.
Você pode negar. Você pode dizer: “Não! Eu odeio isto.” Mas se você continuar fazendo
essas coisas é porque você ainda gosta delas. É por isso que você está fazendo isso. E é
difícil para a mente humana aceitar isso, entender isso.
Versículo 2 - E nasceram-lhe sete filhos e três filhas. Ele tinha 10 filhos em total.
E era o seu gado sete mil ovelhas, e três mil camelos, e quinhentas juntas de bois, e
quinhentas jumentas; era também muitíssima a gente ao seu serviço, ele tinha muitos
empregados, de maneira que este homem era maior do que todos os do Oriente. E iam
seus filhos e faziam banquetes em casa de cada um no seu dia... Muitos se perguntam o
que isso significa. Alguns usam este exemplo para dizer que não podemos comemorar
aniversários porque eles estavam comemorando seus aniversários aqui. E por isso não
podemos comemorar aniversários.” Mas isso não é que é mostrado aqui! Isso não prova
nada! Você não pode adulterar o que está escrito na Bíblia, amoldá-lo à sua maneira de
pensar! Não há nada de errado em comemorar aniversários. Mas algumas pessoas se
tornaram tão desequilibradas nessas coisas, estão tão cheias de justiça própria, que elas
começaram a dizer que não devemos fazer certas coisas. E isso não tem nada a ver com ser
justo ou não. É uma questão de ter equilíbrio e bom senso!
Antes algumas pessoas na Igreja de Deus diziam que não podemos comemorar aniversários
ou uma data importante como um aniversário de casamento. Se você não se lembrar de seu
aniversário de casamento, você vai ter problemas! Muitos maridos se esquecem disso e têm
problemas com suas esposas! Porque os homens geralmente não se lembram dessas coisas.
Eles geralmente não pensam nessas coisas. Não como as mulheres. Eles geralmente não dão
a mesma importância que as mulheres a essas coisas. E há algumas lições que devemos
aprender disso. Isto é assunto para um sermão em si. E o mesmo acontece com os
aniversários. Que mãe não se lembra do dia do nascimento de seu filho? Que coisa horrível é
dizer as pessoas que elas não podem comemorar o aniversário do seu próprio filho! Isso para
mim é uma grande maldade! Mas às vezes pensamos que somos mais justos se não fizermos
certas coisas. E então proibimos celebrar tudo relacionado a aniversários etc. Mas isso não
está certo. Isto não é sábio. Não há moderação nisso!
Eu só queria explicar isto aqui. Porque as pessoas costumavam usar essa passagem da Bíblia
como prova disso. Porque aqui eles estavam festejando, comemorando seu aniversário. E
isso não quer dizer que podemos comemorar aniversários com grandes festas, convidar
muitas pessoas que nos trazem presentes, etc. Isto não é sensato. Devemos ter
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comedimento nessas coisas. Deus nos ensina que devemos ser comedidos. E devemos nos
esforçar por ser comedidos.
E iam seus filhos e faziam banquetes em casa de cada um no seu dia... Talvez para
comemorar o aniversario deles. ...e enviavam e convidavam as suas três irmãs a comerem
e beberem com eles. Eles faziam festas. No festas e eles também. Durante a Festa dos
Tabernáculos, celebramos uma festa, comemos e bebemos. E não devemos beber em
excesso, não devemos beber além da moderação. Mas isso é o que fazemos nestes dias da
Festa. Estamos comemorando! Quando Deus nos reúne em certas datas, Ele diz que
devemos comemorar. Ele quer que festejemos! Ele quer que comamos melhor nesta época
do ano do que normalmente comemos. É por isso que economizamos o ano todo para poder
celebrar a Festa dos Tabernáculos. Temos a oportunidade de crescer e produzir frutos, de
ser abençoados por Deus. Economizamos para poder nos alegrar mais durante a Festa dos
Tabernáculos! Porque isso é o que Deus deseja! Ele quer que nos alegremos. E caso você não
entenda isto, Deus diz: “Eu ordeno que você se alegre”. Devemos nos alegrar na presença
de Deus.
Sucedia, pois, que, tendo decorrido o turno de dias de seus banquetes, enviava Jó, e os
santificava, e se levantava de madrugada, e oferecia holocaustos segundo o número de
todos eles; porque Jó pensava... Esta era a mentalidade de Jó. “Só por precaução.”
Talvez meus filhos pecaram e blasfemaram contra Deus... Talvez eles tenham feito algo
que vai em contra de Deus. ... no seu coração. Talvez eles tenham bebido mais do que
deviam. Talvez eles tenham dito algo ou feito algo sem se controlar como deviam Por isso,
Jó oferecia holocaustos a Deus em favor dos sues filhos. Jó sempre fazia isso. Era o
costume dele fazer isto. Ao longo de sua vida, Jó se esforçou por obedecer a Deus, por viver
de acordo com o caminho de vida de Deus. Não apenas para ele mesmo, mas também para
sua família. E não é que Jó soubesse que eles estavam fazendo coisas erradas, mas se acaso
algum de seus filhos pudesse ter dito ou feito algo que errado, talvez alguns deles tivessem
tomado mais cervejas do que é sensato ou o que seja que eles bebiam naquela época. Não
com moderação, como deveria ser. “Por via das dúvidas eu vou oferecer um sacrifício a Deus
pelos meus filhos.”
Versículo 6 - E vindo um dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o
SENHOR... Isto se refere aos anjos. ... e no meio deles veio também Satanás. O SENHOR,
YAHWEH, perguntou: “De onde você vem?” Deus sabe todas as coisas. Assim como Adão e
Eva, que tentaram se esconder entre as plantas no jardim, para que Deus não os visse. Isso
não faz sentido porque Deus nos criou. Deus nos conhece. Então Satanás respondeu ao
SENHOR: Estive dando uma volta pela terra, passeando por aqui e por ali. E aqui podemos
ver a atitude desse ser, sua enorme arrogância em relação a Deus. E disso que se trata tudo
isto. A maneira como ele respondeu ao seu Criador, ao seu Deus.
Às vezes é bom lembrar o que significa o nome desse ser, o nome que Deus deu a ele.
Satanás significa adversário, aquele que afronta a Deus, aquele que está contra Deus. É isso
8

que ele faz, essa é sua atitude em relação a Deus. E aqui podemos ver que não ele não
mostra nenhum respeito em sua resposta. E algumas pessoas me responderam dessa
maneira na Igreja de Deus quando eu lhes falei sobre certas coisas. Elas não contam toda a
história. Elas dizem apenas o que querem dizer, elas contam só uma parte da verdade. Sim.
Satanás tinha estado dando uma volta pela terra, mas ele não disse a Deus o que tinha
estado fazendo na verdade. Ele não reconheceu diante de Deus o que ele tinha estado
fazendo. Ele não ia fazer isso! Ele não estava disposto a reconhecer o que ele tinha estado
fazendo. Ele disse apenas o que mais lhe convinha. E isso o torna um mentiroso, porque ele
não diz a verdade. Podemos ver sua atitude arrogante aqui.
Ele não mostra respeito por Deus, não reconhece a autoridade de Deus sobre ele. Sua
resposta mostra que ele não acata a autoridade de Deus. Quando uma pessoa é fiel a Deus,
sua resposta ao Criador mostra o que essa pessoa cré, o que ela pensa, seu modo de ser, seu
modo de pensar em relação a seu Deus.
Aqui Satanás não está disposto a prestar contas a Deus. Ele não se sente na obrigação de
responder a Deus com respeito. Incrível! Ele não acha que deve mostrar respeito a Deus. E
esta é a mesma atitude das pessoas no mundo de hoje, não é? Uma total falta de gratidão!
As pessoas não sentem nenhuma gratidão! E esse ser também não! É incrível que alguém
possa pensar dessa maneira. É por isso que tivemos uma série de sermões sobre a gratidão.
Sobre o fato de que devemos ser agradecidos a Deus. Devemos pensar nessas coisas,
devemos concentrar nossa atenção nessas coisas, devemos orar por essas coisas. Porque, se
não temos cuidado, podemos nos tornar negligentes nisso. Não pensamos em dar glória a
Deus pelas coisas. Não pensamos no que significa honrar a Deus, agradecer a Deus, louvar a
Deus, reconhecer que tudo o que temos e tudo o que vamos ter, tudo o que Ele deseja
compartilhar connosco, tudo vem de Deus. E a atitude desse ser não mostra nada disso. Esse
ser é totalmente egoísta. Ele só pensa nele mesmo. E esse é o espírito com o qual ele
influencia as pessoas no mundo, o espírito com o qual ele governa o mundo, levando as
pessoas a se tornarem egoístas e totalmente egocêntricas. Esse é o mesmo espírito. Satanás
é um especialista nisso. Ele engana os seres humanos para que eles tenham esse mesmo
espírito, essa mesma mentalidade e essa mesma atitude.
Versículo 8 - E o SENHOR perguntou a Satanás: “Você reparou no Meu servo Jó? Em toda
a terra não há ninguém como ele. Ele é um homem muito honesto, Me respeita e rejeita
o mal. Isto deve ter doído muito a Satanás. Porque Satanás não é assim e ele não gosta de
alguém assim. Especialmente se é um ser humano! Ele odeia seres humanos. Ele sempre
odiou os seres humanos. Ele nos odeia com todas as suas forças. De verdade! Nós somos
como pequenos insetos para ele! É assim que ele nos vê, como pequenos insetos. Você gosta
de insetos ao seu redor, no seu prato, na sua comida, na sua cama? Não! Assim também
Satanás não gosta dos seres humanos. Ele não quer os seres humanos ao seu redor, porque
ele acha que tudo lhe pertence.
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E Satanás respondeu ao SENHOR dizendo: Acaso teme Jó a Deus sem receber nada em
troca? “Você não acha que ele faz isso porque recebe algo em troca? É por isso que Jó teme
a Deus”. Sua atitude aqui é de chacota. Ele só deseja que o SENHOR siga derramando
bênçãos sobre ele, sua família e tudo o que ele tem. Jó estava sob a proteção de Deus.
Obedecer a Deus traz bênçãos. Deus então protege a você, Deus lhe mostra Seu favor. Ele
faz você prosperar. Jó era muito abençoado porque ele obedecia a Deus! Existem leis que,
se você as obedece, se você vive de acordo com elas, Deus abençoa a você. Isso é algo
incrível! E não era por causa disso, mas por causa da resposta de Jó a Deus.
Ele tem recebido tantas bênçãos... E isso é verdade. Deus o havia abençoado
grandemente. ...que ninguém tem tantos animais como ele. Mas se o SENHOR tirar tudo
o que ele tem, ele O amaldiçoará, mesmo estando na Sua presença. Aqui podemos ver a
arrogância de Satanás e sua atitude em relação a Deus. “Tira de Jó tudo o que ele tem e o
SENHOR verá como ele O amaldiçoa sem nenhum respeito!” Em outras palavras: “Ele vai se
revoltar contra o SENHOR.” E o SENHOR disse a Satanás: Pois bem. Faça o que quiser com
tudo o que Jó tem, mas não faça nenhum mal a ele mesmo. Que coisa maravilhosa que
Deus permitiu que tudo isso acontecesse na vida de Jó. Porque o que Jó ia experimentar,
por causa do que Deus permitiu que Satanás fizesse em sua vida, era muito mais valioso
para Jó do que tudo o que ele perdeu. Porque, graças ao plano de Deus, sua perda não foi
uma perda para o futuro. Nem mesmo no Grande Trono Branco. Deus olha muito além do
momento em si. Deus olha para a eternidade, para o futuro. Deus vê todo o quadro. Ele
olha para nossas vidas e vê nosso futuro, o que Ele vai fazer, o que Ele nos oferecerá. E é
claro que podemos escolher. Todos nós temos que escolher ao longo desse processo. Mas o
que Deus nos dá é tão incrível!
“Pois bem. Faça o que quiser com tudo o que Jó tem, mas não faça nenhum mal a ele
mesmo”. Então Satanás saiu da presença do SENHOR.
Um dia, enquanto os filhos e as filhas de Jó estavam num banquete na casa do irmão
mais velho, chegou à casa de Jó um dos seus empregados, que disse: “Nós estávamos
arando a terra com os bois, e as jumentas estavam pastando ali perto. De repente, os
sabeus nos atacaram e levaram tudo. Eles mataram à espada os empregados, e só eu
consegui escapar para trazer a notícia.”
Enquanto este ainda estava falando, veio outro empregado e disse: “Raios caíram do céu
e mataram todas as ovelhas e os pastores. Só eu consegui escapar para trazer a notícia”.
Enquanto este ainda estava falando, chegou um terceiro, que disse: “Três bandos de
caldeus nos atacaram e levaram os camelos. Eles mataram à espada os empregados, e só
eu consegui escapar para trazer a notícia”. Enquanto este ainda estava falando, chegou
mais um, que disse a Jó: “Os seus filhos e as suas filhas estavam no meio de um
banquete na casa do seu filho mais velho. De repente, veio do deserto um vento muito
forte que soprou contra a casa, e ela caiu em cima dos seus filhos. Todos eles morreram;
só eu consegui escapar para trazer a notícia”.
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Incrível! Jó perdeu sua família, seus servos, tudo o que ele em um mesmo dia.
Então Jó se levantou e, em sinal de tristeza, rasgou as suas roupas e rapou a cabeça.
Depois ajoelhou-se, encostou o rosto no chão e adorou a Deus. Ele buscou a Deus. Ele
sempre buscava a Deus, seja o que fosse que acontecesse na sua vida. Que grande exemplo!
Ele buscou a Deus. E isso foi antes de Jó se convertesse, que Jó pudesse entender essas
coisas espiritualmente. Jó ainda não conhecia a Deus. Ele não entendia, não podia ver as
coisas da maneira como ele as entendeu depois de sua conversão. Jó ainda não tinha
chegado a esse ponto. Mas Deus o estava conduzindo à conversão, para que Deus pudesse
trabalhar com ele, moldá-lo para fazer parte de Seu governo no futuro.
Então ele disse: “Saí nu do ventre da minha mãe e nu sairei deste mundo.
O SENHOR deu e o SENHOR tirou. Louvado seja o nome do SENHOR”. Em tudo isso, Jó
não cometeu nenhum pecado nem culpou a Deus pelo que tinha acontecido. Ele não
criticou ou julgou a Deus. Eu conheci pessoas que culpavam a Deus pelas provações por as
que elas estavam passando. Isso é ser muito néscio. Como se a culpa fosse de Deus. “Por
que Deus não me responde? Por que Deus não impede que isso aconteça na minha vida? Por
que? Por que? POR QUE?” Deus deve algo a você? Está você vivo? Pode você crescer
espiritualmente? O que tem mais valor para você? As coisas pelas quais você está passando
agora ou o que Deus está moldando em você para o futuro? Porque essa era a questão aqui
com Jó! O mais importante era que Deus estava preparando Jó para ocupar um lugar em Seu
governo no futuro! Isso é MUITO MAIS IMPORTANTE! Para ajudar bilhões de pessoas no
futuro! Então? O que é mais importante para você? As coisas materiais nessa sua existência
temporária ou o que Deus está moldando dentro de você?
Às vezes eu fico arrepiado quando ouço as pessoas falarem dessa maneira. E eu escutei a
muitas pessoas falarem assim! Não uma ou duas vezes. Eu escutei isso com muitas vezes na
Igreja de Deus. Quando as pessoas têm dúvidas e se perguntam por que Deus permite que as
coisas aconteçam em suas vidas. “Por que Deus está permitindo que isso aconteça?” E é
como se elas dissessem: “Eu não concordo com Deus! Deus está errado!” Por que você não
diz isso simplesmente? “Deus está errado! As coisas não estão indo como eu esperava.” Sinto
muito, mas essa é a impressão que essas pessoas dão. Sentimos pena de nós mesmos.
“Coitadinho de mim! Talvez outros também sintam pena de mim e começamos a murmurar
todos juntos.” Sentimos pena de nós mesmos! Por que fazer essas coisas? Por que culpar a
Deus, nosso Criador, que nos sustenta, que só quer nos abençoar abundantemente? E aqui Jó
diz: “O SENHOR deu e o SENHOR tirou. Porque Deus sabe o que faz. Minha vida pertence a
Deus. Eu sei que aconteça o que acontecer, seja o que seja pelo o que eu tenha que passar,
Deus está no controle da situação. Deus sabe o que Ele está fazendo, o que Ele está
moldando em mim. Eu não faço a menor ideia!
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A angústia pela qual passei, como mencionei, ao me encontrar no aeroporto com uma
pessoa que causou tanta dor, tanto sofrimento a tantos amigos meus que agora estão
dispersos ou que voltaram para o mundo. Pessoas que conheço e que já não poderão servir a
Deus no Milênio. Membros do ministério, amigos que antes caminhavam lado a lado comigo
na casa de Deus, desfrutando dos doces conselhos. Mas por causa deste ser, por causa de sua
influência, por causa do que aconteceu porque outros se submeteram a esse ser e fizeram
tudo o que fizeram de errado na Igreja de Deus. Foi minha escolha passar por essas coisas?
Não! Mas eu sou muito grato a Deus por ter passado por tudo isso. Sou grato a Deus por cada
provação, por cada dificuldade, por todo sofrimento. Porque essas coisas fizeram de mim
quem eu sou hoje. Deus me fez quem eu sou hoje e Deus fará com que você se torne quem
você deve se tornar. Já seja como parte dos 144.000, como parte do governo de Deus ou
como parte daqueles que terão a oportunidade de continuar vivendo no Milênio e ser parte
da seguinte fase do governo de Deus, do Reino de Deus, para servir a Deus no Grande Trono
Branco. Que coisa incrível! Bilhões de pessoas serão ressuscitadas quando os 1.000 anos
terminem. E você fará parte daqueles que irão ajudá-los para que eles também possam se
tornar membros da Família de Deus. Isso é algo incrível! De verdade!
E então? Quem somos nós para discutir com Deus, para não estar de acordo com Deus TodoPoderoso? Vou lhe dizer uma coisa: espero que quando terminarmos os sermões desta Festa
dos Tabernáculos todos tenhamos crescido um pouco mais. Todos vamos a receber
entendimento sobre essas coisas, em diferentes níveis, dependendo de onde estamos em
nosso crescimento espiritual. Porque o nível em que entendemos as coisas espirituais
depende de onde estamos em nosso processo de crescimento, em nosso desenvolvimento.
Estou muito entusiasmado por saber onde estamos agora! Estou muito empolgado com o que
Deus está nos mostrando. E eu tenho dificuldade de escrever sobre isso. Quando eu estava
escrevendo sobre isso, especialmente o último dos quatro capítulos, foi muito difícil para
mim encontrar as palavras para descrever algo tão incrível. Eu acho difícil encontrar as
palavras para descrever essas coisas. E a verdade é que há coisas que Deus ainda não nos
revelou. Mas Ele nos permite ver mais e mais sobre o Sétimo Trovão. Podemos ver isto mais
claramente agora. E isso é incrível, é incrível! Há coisas que não podem ser descritas com
palavras! Há coisas que vão além da capacidade de compreensão da mente humana. E isso
depende do que Deus nos permite entender.
Que impressionante foi a atitude de Jó aqui! Se você começar a sentir pena de si mesmo, se
você se sentir mal - e eu sei que há momentos em que nos sentimos mal - nunca, nunca,
NUNCA culpe a Deus. Você nunca pode culpar a Deus pelas coisas que acontecem com você.
Ou se perguntar por que Deus não muda as coisas em sua vida, não lhe dá algo melhor.
Porque o que Ele está dando a você é muito mais valioso do que você pode entender! Se
você se submete a Deus. Porque se você resiste a Deus, Ele vai lhe tirar tudo o que você
tem. Porque então você não pode receber nada. Que coisa horrível!
Versículo 22 - 22 Em tudo isso, Jó não cometeu nenhum pecado nem culpou a Deus...
Ele não criticou, não julgou a Deus. ...pelo que tinha acontecido.
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Jó 2:1 - E, vindo outro dia, em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o
SENHOR, veio também Satanás entre eles se apresentar perante o SENHOR. O mesmo
novamente. Aqui estava Satanás de novo. O SENHOR perguntou a Satanás: “De onde você
vem? E a atitude de Satanás é a mesma. Não muda. Ele não muda. Sua mentalidade e
atitude permanecem as mesmas desde o dia em que ele pecou. E Satanás respondeu ao
SENHOR: “Estive dando uma volta pela terra, passeando por aqui e por ali.” Quanta
arrogância! Sua atitude de arrogância é simplesmente detestável. O SENHOR perguntou a
Satanás: “Você reparou no Meu servo Jó? Não há ninguém na terra como ele, um homem
honesto e íntegro... Deus podia lhe dizer isso sobre Jó novamente. Um homem íntegro. E
foi como se Deus estivesse atravessando a Satanás como uma espada, porque isso era algo
que ele não podia suportar. Que existência miserável a sua!
Isso me faz pensar nessas pessoas que escrevem um montão de lixo e o colocam na internet.
Essas pessoas têm vidas miseráveis e são muito infelizes! Pessoas que ouvem meus sermões
com o único objetivo de encontrar falhas, de criticar o que eu digo. E eu penso: “VÁ VIVER
SUA VIDA! VÁ pescar! Aprenda a surfar! Faça algo com sua vida! Aproveite a vida! Por que se
atormentar com o que digo?” Mas eles gostam de fazer essas coisas com suas mentes
doentias e pervertidas. Eles nem sequer entendem o que estão fazendo com suas próprias
vidas. Essas pessoas não são felizes. Elas têm uma existência miserável e infeliz. Elas só
querem me destruir! Eles querem me ver arruinado! Elas querem me ver cair! E com certeza
elas se alegrariam muito se isso acontecesse comigo! Mas elas terão que esperar mais ou
menos um ano e meio e depois elas poderão se juntar à multidão que enviará presentes uns
aos outros. “Finalmente!” Elas então vão poder escrever em seus blogs: “Ele finalmente
recebeu o que merece. Ele não deveria ter ido ali! Ele não deveria estar ali!
Que tolice! Que tolice! É difícil entender que alguém pode ser tão néscio. A mente dessas
pessoas é tão pervertida, tão doentia. “Sim. Vocês estão se submetendo a Satanás”. Eles
vão adorar ouvir isso. Mas essa é a verdade. Se você faz essas coisas você está se
submetendo a Satanás, está se tornando filho dele. Incrível!
O SENHOR perguntou a Satanás: “Você reparou no Meu servo Jó? Não há ninguém na
terra como ele, um homem honesto e íntegro, que teme a Deus e se desvia do mal.
Porque Satanás não odeia o mal. Deus sabe disso. Ele continua sem pecado, apesar de
você ter pedido que Eu o arruinasse. E eu permiti você fazer isso embora ele não tivesse
feito nenhum mal. “Não havia razão para fazer isso, mas você tentou me convencer e Eu
permiti que você fizesse tudo isso”. Mas você sabe o que estava acontecendo no meio de
tudo isso? Quando esta Festa dos Tabernáculos terminar, depois de ouvir todos os sermões
desta Festa, compreenderemos o que Deus estava fazendo. Vamos entender que Satanás era
apenas um peão no meio de tudo isso. Ele era simplesmente um peão que Deus estava
usando para fazer algo muito importante na vida de Jó! E isso é algo que Satanás não
entende e nunca entenderá. Ele não pode entender isso. Deus está me abençoando em
poder falar sobre essas coisas de uma maneira muito clara e categórica. Porque isto não se
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trata somente da Igreja de Deus, mas também desse ser e onde Deus o trouxe - finalmente!
- depois de milhões e bilhões, trilhões de anos talvez. Depois de não sabemos quanto
tempo.
Satanás respondeu: “É só tocar na pele dele para ver o que acontece. As pessoas não se
importam de perder tudo desde que conservem a própria vida. Agora, se estenderes a
mão e ferires o corpo dele, verás como ele, sem nenhum respeito, Te amaldiçoará.”
Leve ele a beira da morte e Você vai ver como ele amaldiçoa Você. E o SENHOR disse a
Satanás: “Pois bem. Faça o que quiser com Jó, mas não o mate. Leve ele à beira da
morte, se quiser, mas não o mate.
Então, saiu Satanás da presença do SENHOR e feriu a Jó de uma chaga maligna, desde a
planta do pé até ao alto da cabeça. E Jó, tomando um pedaço de telha para raspar com
ele as feridas, assentou-se no meio da cinza. Então, sua mulher lhe disse: “Ainda reténs
a tua sinceridade? Amaldiçoa a Deus e morre.” Ela não foi de muita ajuda. Ela não deu a
ele nem sequer apoio moral. Ela não teve compaixão dele. Mas ele lhe disse: “Como fala
qualquer doida, assim falas tu; receberemos o bem de Deus e não receberíamos o mal?”
Em tudo isto não pecou Jó com os seus lábios.
Incrível! A integridade de Jó era algo incrível. Eu admiro a Jó! Mas tudo isso era algo físico.
Ele não sem o espírito de Deus. Jó fez isso usando somente sua força de vontade. Eu não
tenho essa força de vontade. Eu não tenho tanta força de vontade. Jó não era justo diante
de Deus. Não espiritualmente. Mas isto é outro assunto.
Não vou ler o resto desta história. Embora haja muito mais coisas aqui. Esta história mostra
como Satanás tem trabalhado ao longo do tempo. Continuamente. Essa é a sua
mentalidade. Ele sempre tenta destruir os seres humanos. Da maneira que seja. Ele odeia os
seres humanos. Especialmente aqueles que podem ter um relacionamento com Deus. Ele
não suporta isso! Ele não pode aceitar isso! Isso é como um câncer que carcome a ele por
dentro. E é por isso que ele aproveita todas as oportunidades que tem para nos atacar. E
aqui ele estava desfrutando de tudo isso. Ele estava desfrutando porque podia fazer
maldades com Jó. Mas ele era apenas um peão em tudo isso. Mas ele não sabia que era
apenas um peão. E Deus usou isso de uma maneira muito poderosa para cumprir um
importante propósito. E isso é algo que Satanás não pode entender. Ele não entende que
Deus usa as coisas que ele faz connosco para nos ajudar, para o crescimento da Família de
Deus, de ELOHIM. E isso é algo incrível.
Vamos agora a 1 Crônicas. Podemos encontrar um exemplo após o outro na Bíblia das coisas
que Satanás fez ao longo do tempo para atacar os seres humanos, para atacar aqueles que
Deus usou em diferentes épocas para cumprir Seu plano e tudo mais. E agora vamos ler a
história do rei Davi. Por 6.000 anos, esse ser tem agitado as coisas, tem causado problemas
e conflitos entre nações e povos. Ele tem fomentado guerras, ele tem causado muito mal e
todo o lixo que existe no mundo. Ele adora essas coisas. Ele adora ver os seres humanos
sofrerem. Ele desfruta com isso porque sua mente é tão doentia, tão pervertida. De
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verdade! Ele criou todo tipo de religião pervertida que existe, todo tipo de crenças que
existem, para atormentar, para fazer dano a mente das pessoas, para causar problemas
entre as nações. A religião é a causa de tantos problemas entre as nações! Porque as pessoas
crescem com todas essas crenças e preconceitos e depois elas usam isto contra outras
pessoas que não pensam da mesma maneira que elas! As pessoas atacam umas as outras
com tanto ódio, com um ódio tão profundo! E onde costuma acabar tudo isso? Depende de
quão longe as pessoas permitem que isto chegue.
1 Crônicas 21:1 – E então Satanás se levantou contra Israel ... Ah! Ele fez isso
repetidamente. Ele manipulou as pessoas para fazer certas coisas. E aqui podemos ler como
ele manipulou o rei Davi. Você deve ter muito cuidado! Você tem que estar alerta para não
cair nas armadilhas desse ser como resultado do pecado. Porque quando você comete
pecado, você se afasta de Deus e entoa você é um alvo fácil para esse ser, porque ele pode
transmitir coisas erradas à sua mente, pensamentos errados. E isso foi o que ele fez com o
rei Davi!
E então Satanás se levantou contra Israel e incitou ... E a palavra usada aqui significa
convencer, persuadir. ...David a fazer um censo em Israel. Às vezes as pessoas me
perguntam quantos membros somos na Igreja e eu digo a elas que eu não sei e que não
quero saber. E esta é a razão. Porque se somos poucos ou muitos, isso não é importante!
Havia uma organização da que eu era membro antes, onde para eles o mais importante era
a quantidade de membros das congregações. E costumávamos fazer chacota e rir disso.
Porque em algumas congregações os ministros tinham problemas porque não havia tantos
membros. Porque entre os ministros isso se tornou uma questão de orgulho, de arrogância:
“Quantos membros tem sua congregação? A minha congregação tem...” E se os outros
ministros não tinham o mesmo número de membros em sua congregação, eles ficavam em
silêncio. “Não há tantos membros em nossa congregação”. Porque, segundo eles, quanto
mais membros tinha uma congregação, isso significava que o ministro era muito bom, que o
ministro tinha chegado muito longe e que ele era melhor que os outros. Isso se tornou uma
espécie de competição! Eu vi isso muitas vezes entre os membros do ministério. E você
talvez pense: “Como pode isso acontecer na Igreja de Deus?” E algumas congregações
tinham 500, 600 membros. E as vezes um ministro era responsável por congregações e tinha
que dar um sermão de manhã em uma congregação e outro sermão de tarde na outra
congregação. E se uma congregação tinha 350 membros e a outra 400, isso era um total de
750 membros. Puxa! Então esse ministro era alguém importante! Isso era uma competição.
Então fomos dispersados e, de repente, uma congregação com 100 membros era uma
congregação muito grande. De verdade! Se havia ainda 100 membros em uma congregação
que antes tinha 700 membros, então essa congregação era uma congregação grande. Porque
fomos dispersados. Mas ainda havia muita arrogância e orgulho no meio de tudo isto! E o
que aconteceu então? Quantos membros têm os grupos que estão dispersados? Porque eles
gostam de exibir quantos membros eles têm. Principalmente os grupos maiores. Eles contam
quantos membros eles têm e publicam isto, porque isso é algo muito importante para eles.
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Mas Deus não gosta dessas coisas. Porque então isso se torna uma questão de orgulho e
arrogância.
Por que eles fazem isso? Por que eles contam quantos membros eles têm? Por que incentivar
esse tipo de competição entre as congregações? Isso não é de Deus. Que mente está por trás
de tudo isso? Qual é o propósito por trás desse tipo de coisa? Porque é isso não é o que
interessa a Deus. Ele está interessado em nossa mente, em como pensamos. Fazemos isso
por orgulho? Mesmo quando estávamos dispersados e éramos muito poucos. E você pensa:
“Por que ter orgulho de ter 20.000 membros em sua organização? Como se isso fosse
importante! O que significa isto? Todos eles estão perto de Deus? Todos vocês têm um
relacionamento íntimo com Deus? Todos estão todos em unidade com Deus? É melhor ter
uma congregação com dois membros que estão totalmente em unidade com Deus do que ter
uma congregação com milhares de membros que não estão em unidade com Deus.
O importante em tudo isso é o nosso relacionamento com Deus. Isso é o que conta! Não é
quantos somos. Não para Deus. É por isso que as pessoas no mundo não podem entender isso
de contar os membros da Igreja de Deus. Na época da Igreja de Deus Universal, éramos unas
150.000 pessoas no total. Mas isso não é nada comparado com o número de membros que
têm as igrejas protestantes. Algumas igrejas têm milhões de membros. Eles então olhavam
para a igreja de Deus e diziam: “Vocês são uma seita. 150.000 pessoas? Sim, vocês são uma
seita. Vocês têm tão poucos membros. Vocês são uma seita. E ser membro de uma seita é
algo que está muito malvisto! Você pertence a uma pequena seita”. Mas se você pertence a
uma organização com milhões de membros, se você pertence a uma das maiores
organizações, isso é mais aceitável. Esse mundo está doente! A mente das pessoas está
doente! Não importa se somos 100, 200, 300 membros. Esse é mais ou menos o número de
membros da Igreja há anos. Sabemos quantos somos porque somos muito poucos. Mas que
vantagem há em saber exatamente quantos somos e contar isso a todo o mundo? E eu estou
lhes dizendo isso porque a Igreja cresceu muito nos últimos três anos. E isso é muito
emocionante, muito inspirador. Mas saber exatamente quantos somos? Isso não é
importante. Você não deve se preocupar com isso. Porque logo, quando milhares e milhares,
dezenas de milhares, centenas de milhares de pessoas sejam batizadas na Igreja de Deus,
isso já não terá nenhuma importância. É incrível como funciona a mente humana.
E Davi queria fazer um censo em Israel. Por que? Poder! Ele queria saber quanto poder ele
tinha. Ele queria saber quantos homens tinham os seus exércitos para calcular quanto poder
ele tinha. E era isso o que lhe daria segurança ou o fato de que Deus lutava as batalhas por
eles e lhes dava Seu favor? De onde vinha seu poder? De seus exércitos ou de Deus? Davi
confiava no número de homens que tinham seus exércitos ou em Deus? O que era mais
importante para Davi?
Então Davi ordenou a Joabe e aos comandantes do exército: Façam um censo de Israel...
Na verdade, o que eles queria saber era quantos homens ele tinha nos seus
exércitos. ...desde Berseba até Dã, e tragam-me um relatório para que eu saiba quantas
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pessoas há. Mas Joabe lhe disse: Que o SENHOR, nosso Deus, faça o povo de Israel cem
vezes mais numeroso do que é agora! Isso chateou a Joabe. Isso o chateou porque ele
sentiu que isso não era correto. Ele disse a Davi: “Deus pode multiplicar nossos exércitos
contra as nações ao nosso redor”. Porque o que Davi queria saber era se a população de
Israel superava a população das outras nações. Ó rei, todos eles são seus servidores. Por
que é que você quer fazer isso e fazer pecar a toda nossa nação?
“Porque se você que é o rei acha que isso é o mais importante, o povo seguirá o seu
exemplo. Eles farão o mesmo! Eles vão pensar que isso é o mais importante! Se você dá
importância a isso, se você acha que isso é o que nos dá coragem, ousadia, força, então ...”
E Joabe tinha razão.
Versículo 4 - Mas o rei fez com que Joabe obedecesse à sua ordem. Então Joabe saiu,
viajou por toda a terra de Israel... Joabe obedeceu às ordens do rei. ...e depois voltou
para Jerusalém. Ele informou ao rei Davi que o total de homens capazes para o serviço
militar era o seguinte: um milhão e cem mil em Israel... O que Davi queria saber? O
número de homens que poderiam servir no exército! Ele queria calcular o poder que seu
exército tinha para lutar contra os outros exércitos! ... e quatrocentos e setenta mil em
Judá. Mas Joabe desaprovava a ordem do rei e por isso não fez a contagem nas tribos de
Levi e Benjamim. Joabe não seguiu a ordem do rei ao pé da letra, mas ele fez um censo e
informou o rei quantos homens podiam servir nos seus exércitos.
O que foi feito desagradou a Deus, e por isso ele castigou o povo de Israel. Porque al
fazer isso Davi fez Israel pecar. E é bom pensar nisso as vezes. Pense no seu relacionamento
com Deus, no que Deus diz. A responsabilidade do rei era governar o povo e manter seu
enfoque em Deus. Deus é nosso rei. Isto é o que o Antigo Testamento diz. Deus, YAHWEH
ELOHIM, é nosso rei dos reis. Isso é o que está escrito. Antes pensávamos que esse título se
aplicava a Cristo. Mas não. Deus deu a ele esse título para mais tarde, para quando ele
começar a governar nesta terra. Mas Deus Todo-Poderoso é o SENHOR dos senhores e o Rei
dos reis, como podemos ler repetidas vezes no Antigo Testamento.
Então Davi disse a Deus: “Pequei gravemente com o que fiz. Davi reconheceu o que tinha
feito. “Pequei gravemente com o que fiz. Agora eu te imploro que perdoes o pecado do
teu servo, porque cometi uma grande loucura!” Em outras palavras: “Perdoa o pecado
que cometi. Eu fui um muito néscio fazendo isso”. Que grande bênção que podemos ir à
presença de Deus e pedir perdão quando pecamos, quando fazemos algo estupido.
Especialmente quando se trata de algo na Igreja. Isso é algo incrível. Às vezes, não
entendemos quão grandioso, quão poderoso é o que Deus nos deu.
Falou, pois, o SENHOR a Gade, o vidente de Davi... E aqui a palavra vidente significa guia,
profeta. ...dizendo: Vá dizer a Davi: Assim diz o SENHOR: “Estou lhe dando três opções.
Escolha uma delas, e eu a executarei contra você”. É interessante o que aconteceu aqui.
Lembre-se de que Satanás estava por trás de tudo isso. Satanás levou Davi a fazer isso. Ele
transmitiu certos pensamentos na mente de David. Esse ser tem muito poder e pode
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transmitir coisas à nossa mente, pode nos fazer exagerar em nossas atitudes, pode semear
dúvidas em nossa mente. Isto é como as transmissões de rádio.
E nós só fomos entender isso depois que as ondas de rádio foram inventadas. A Bíblia diz que
ele é o príncipe das potestades do ar. Mas agora entendemos melhor como esses seres
agem. Especialmente depois que Deus deu ao Sr. Armstrong o entendimento de que há uma
essência espiritual na mente do ser humano, algo que nos torna únicos, que nos dá a
capacidade de pensar e raciocinar, que nos faz diferentes do reino animal. O Sr. Armstrong
disse que essa essência espiritual pode receber sinais, coisas que são transmitidas por esses
seres espirituais, pelos demônios e por Satanás. Esses seres podem transmitir pensamentos a
nossa mente através do ar. E podemos aceitar ou rejeitar esses pensamentos. Às vezes,
certos pensamentos lhe vêm à mente, pensamentos que não vêm de você mesmo. Essas
coisas não vêm da sua própria mente! Essas coisas são transmitidas a sua mente. Como as
ondas de rádio. Você tenta sintonizar uma estação, mas acaba sintonizando outra estação
que não gosta e que não quer, e você simplesmente sai dessa estação. E você não comete
pecado se você fizer isso! Você comete pecado quando deixa esses pensamentos entrar na
sua mente, quando começa a pensar nessas coisas e não faz nada para tirá-las da sua
mente. Isso então se transforma em pecado. E é isso que esses seres querem. Eles querem
fazer você tropeçar, eles querem levar você a cometer um pecado.
E foi isso que Davi fez. Ele começou a pensar que fazer esse censo era uma boa ideia. Mas
não era. Deus também transmite coisas a nossa mente quando Ele nos chama.
Especialmente depois que somos batizados. E é por isso que é tão importante que
permaneçamos perto de Deus. Hoje, agora, Deus está transmitindo coisas à sua mente
através do que você está ouvindo neste sermão. Essas não são somente palavras. Se fossem
somente palavras, eu poderia dar esse mesmo sermão em um programa de televisão. Mas
isso não teria nenhum efeito nas pessoas. Elas simplesmente pensariam: “Quanto
entusiasmo! Ele diz coisas muito interessantes, mas está um pouco fora da realidade, não?”
Talvez as pessoas me escutem por um tempo, só para entreter-se. “Eu nunca tinha visto
nada assim.” Mas elas não podem entender o que eu estou dizendo! Elas não podem
entender o que você entende! Você entende tudo isto porque Deus está lhe mostrando isto,
e não eu! Você entende isto porque você tem o espírito de Deus! Que coisa incrível! É graças
ao espírito de Deus que podemos ouvir além das palavras, que podemos compreender tudo
isso com entendimento. Isso é algo incrível. O espírito de Deus comunica essas coisas à
essência espiritual em nossa mente.
Mas existe um ser por aí que gosta de transmitir tudo o que está errado, tudo o que é
perverso à mente humana. E ele sabe muito bem como fazer isto. Mas você tem que rejeitar
esses pensamentos. E quanto mais perto você estiver de Deus, menos influência esse ser
terá sobre você. Incrível! E mais rápido você poderá rejeitar o que ele tenta transmitir à sua
mente.
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Deus então disse a Davi que ele tinha que escolher entre três opções. Gade foi a Davi e lhe
disse: Assim diz o SENHOR: “Escolha entre três anos de fome, três meses fugindo de
seus adversários, perseguido pela espada deles, ou três dias da espada do SENHOR, isto
é, três dias de praga, com o anjo do SENHOR assolando todas as regiões de Israel.”
Decida agora como devo responder àquele que me enviou. Davi respondeu: “É grande a
minha angústia! Prefiro cair nas mãos do SENHOR, pois é grande a Sua misericórdia...
Que atitude incrível de Davi aqui! Sua mentalidade. Ele disse: “Prefiro cair nas mãos de
Deus, porque grande é a Sua misericórdia”. ...a cair nas mãos dos homens”. Ele preferiu
cair nas mãos de Deus a ser perseguido por seus inimigos.
O SENHOR então enviou uma praga sobre Israel, e setenta mil homens de Israel
morreram. E há pessoas que leem isso e dizem: “Oh! Que horrível!” Mas essas pessoas serão
ressuscitadas no Grande Trono Branco. Deus aqui estava trabalhando com um indivíduo, ele
estava transformando sua mente, para que ele possa fazer parte de Seu governo mais
adiante. E isso tem um valor muito maior do que setenta mil vidas. E às vezes é difícil para
nós entender algo assim. Pensamos: “Isso não é justo!” Sim é justo. Às vezes nós
simplesmente não entendemos isso! Porque é uma grande bênção poder viver uma vida
física neste mundo. Para todos os que viveram nos últimos 6.000 anos. Eles serão
ressuscitados no Grande Trono Branco no mundo de Deus, e serão governados pelo governo
de Deus. Então eles poderão fazer parte da Igreja de Deus e poderão ter o espírito de Deus,
que encherá toda a terra. E você sabe o que eles terão que fazer quando forem
ressuscitados? Eles terão que lutar contra o que eles eram, contra as mesmas coisas que
eles tinham na vida sua anterior. E quanto mais uma pessoa vive, mais maldade ela
experimenta. E será mais difícil para ela vencer essas coisas.
Eu sou muito grato por Deus ter me chamado quando eu ainda era muito jovem. Eu tinha
apenas 19 anos. Mas eu já tinha experimentado o suficiente do mundo. E quanto mais velhos
somos quando Deus nos chama - especialmente se antes éramos seguidores de alguma
religião no mundo - mais difíceis são as coisas. Eu sei porque falo com pessoas que foram
chamadas a sair de uma determinada religião. Sou muito grato a Deus por não ter crescido
em nenhuma religião. Eu não tive que ir à missa ou a um culto todas semanas para ser
bombardeado com todo o seu lixo e perversão. Eu ia à igreja somente algumas vezes ao
ano, com um amigo ou em uma ocasião especial. Eu não sabia as coisas que eles ensinavam
nessas igrejas. Deus me abençoou nesse sentido! Deus me abençoou por não ter crescido
completamente imerso nessas coisas! Porque há pessoas na Igreja de Deus que passaram por
isso. E você sabe qual é a maior batalha dessas pessoas pelo resto da sua vida? Desaprender
essas coisas! Livrar-se dessas coisas! Quanto mais uma pessoa vive neste mundo, nessa
carne, mais ela experimenta certas coisas no mundo e maior é sua batalha para vencer
essas coisas. Não é assim? Isto não é fácil. Isto é muito difícil! De verdade! Esta é uma
batalha que você tem que lutar durante toda sua vida.
Se uma pessoa morre sendo ainda um bebê, com um ano de idade, ela será ressuscitada no
Grande Trono Branco e não terá que lutar contra essas coisas, porque sua mente não foi
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corrompida com tais coisas. Quando essas pessoas sejam ressuscitadas, elas poderão viver
100 anos nesta terra. Uma vida maravilhosa! Elas não terão que lutar contra certos pecados,
contra certas coisas que estão mal. Não como outros que terão que lutar contra certas
coisas que fizeram. Porque sua mente não terá sido contaminada, não terá sido corrompida
com certas coisas. E então elas poderão encher suas mentes com os caminhos de Deus. Mas
algumas pessoas simplesmente não entendem a bênção que é isso! Elas não entendem que
isso é a melhor coisa que pode acontecer a uma pessoa. Deus tem um propósito diferente
nas coisas que Ele faz em nossas vidas, naquilo que Ele molda em nós. Mas isto é tema para
outro sermão. Talvez tenhamos um sermão sobre esse assunto. Mas você entende o que
estou dizendo? Você entende a diferença?
Setenta mil pessoas morreram. Essas pessoas morreriam de qualquer maneira! Todos eles
morreriam de qualquer maneira, em algum momento. Quantos anos eles tinham quando
morreram? 20, 30, 50, 60, 70, 80 anos? Sim. Os que morreram provavelmente tinham entre
20 e 80 anos. Setenta mil pessoas que morreriam de qualquer maneira neste período de
6.000 anos. E Deus tinha um importante propósito em tudo isso. Deus estava fazendo isso
com um importante propósito. E espero que todos possam entender o valor e a importância
da vida dessas pessoas para Deus. Porque antes de julgar, pense um pouco. Você entende
que quando você comete pecado, você já não merece viver? A partir do momento em que
você comete pecado. Você sabe o que você merece então? Você entende o que você merece
como ser humano? Nós realmente entendemos isso? Pensamos que Deus nos deve a vida!
Achamos que Ele nos deve algo! Deus nos deu a vida! Que grandioso é isto! Mas quando
pecamos contra Ele, merecemos a morte. A morte eterna. E espero que depois de ouvir
todos os sermões desta Festa dos Tabernáculos, todos possamos entender mais claramente
tudo isso e possamos apreciar mais a beleza de tudo isso e o poder do Deus Todo-Poderoso,
Seu amor e Seu propósito para a humanidade.
Porque a verdade é que não pensamos que merecemos a morte. E esse é o problema. Não
achamos que isso é o que merecemos. Nós não pensamos: “Sim. Eu realmente mereço a
morte. Mas acho que Deus me deixará viver por mais 60 anos. É isso que eu acho que
mereço. Pelo menos por mais 60 anos. Ou mais 40 anos.” Não. Você merece morrer
imediatamente. Mas Deus permite que você continue vivendo neste mundo. Porque você
precisa chegar a um ponto em que Deus possa perdoar seus pecados. Esta é a razão pela
qual Cristo veio, para que nossos pecados possam ser perdoados. Não apenas nossos
pecados, mas também os pecados de milhares e milhares de pessoas. Nós merecemos a
morte. Os seres humanos merecem a morte. Ouviremos mais sobre isso nos sermões dessa
Festa, à medida que avancemos.
Essas coisas nos fazem pensar em Deus, nos fazem esforçar-nos para entender a Deus e o
que Ele está fazendo, Seu propósito, Seu plano de 7.100 anos. E também nos fazem pensar
sobre o que merecemos e o que não merecemos. Porque, se não tomamos cuidado, podemos
começar a pensar como Satanás. Podemos começar a pensar que Deus nos deve certas
coisas. E a verdade é que Deus nos oferece tudo isso em uma bandeja de prata. Deus Todo20

Poderoso faz isso. E no futuro, no tempo de Deus, poderemos receber o que Deus nos
oferece. Não é a intenção, não é o propósito de Deus salvar a todos os seres humanos nesses
primeiros 6.000 anos. O propósito de Deus é que os seres humanos vivam, morram e sejam
ressuscitados mais tarde em um mundo diferente, em um mundo maravilhoso. E nesses
6.000 anos, Deus chamou a apenas 144.000 pessoas. E alguns mais, a quem Deus chamou
para continuar vivendo uma vida física na nova era.
E novamente aqui, setenta mil pessoas morreram. Satanás instigou Israel a pecar contra
Deus e eles sofreram muito por causa disso. Israel sofreu repetidas vezes por se rebelar
contra Deus, por não obedecer a Deus. E vocês querem saber outra coisa que é muito mais
grave que isto? Quando as pessoas que fazem essas coisas entendem que estão pecando
contra Deus, que entendem que devem temer e reverenciar a Deus. Porque Deus é quem
nos dá a VIDA e Deus é quem decide se podemos continuar vivendo ou não, se somos
abençoados por poder continuar vivendo nesta terra ou não! E aqui setenta mil pessoas
morreram. E você sabe o que aconteceu então? Todos souberam que um grande número de
pessoas tinha morrido! E isso os fez pensar e considerar: “Eu quero ter um relacionamento
correto com Deus! Eu quero temer a Deus e honrar a Deus! Eu quero obedecer a Deus!” Isso
lhes deu mais motivação, não é? Que horrível que tais coisas têm que acontecer para que o
ser humano possa ser abençoado por Deus! Para que você obedeça a Deus e Deus possa
abençoá-lo! Porque se eles seguissem seus próprios caminhos, eles se afastariam cada vez
mais de Deus e sofreriam mais. E ao largo do tempo muitas mais pessoas morreram por
causa de sua desobediência a Deus. Outras nações os conquistaram! Porque Deus retirou
Suas bênçãos e Sua proteção deles! Isso foi o que aconteceu! Isso aconteceu repetidas
vezes. Toda vez que eles desobedeciam a Deus, Deus lhes tirava Suas bênçãos. E o que
acontecia quando Deus lhes tirava Suas bênçãos? Outras nações os invadiam e os
conquistavam, derrotavam e matavam centenas de milhares de pessoas. O que poderia ser
pior que isto?
Davi então disse: “Eu prefiro cair mais nas mãos do meu Deus que nas mãos dos homens”.
Davi demonstrou muito sabedoria aqui e foi grandemente abençoado por isso. Mas se você
não tiver cuidado você verá apenas o fato de que setenta mil pessoas perderam a vida e
você não entenderá o que Deus está mostrando aqui.
E a história continua. Vou ler um pouco mais. E Deus enviou um anjo para destruir
Jerusalém. Para causar destruição. Mas quando o anjo ia fazê-lo, o SENHOR olhou e
mudou de ideia de trazer a catástrofe, e disse ao anjo destruidor: “Pare! Já basta!”
Naquele momento o anjo do SENHOR estava perto da eira de Araúna, o jebuseu. Davi
olhou para cima e viu o anjo do SENHOR entre o céu e a terra, com uma espada na mão,
erguida sobre Jerusalém. Então Davi e as autoridades de Israel, vestidos de pano de
saco, prostraram-se, rosto em terra. Ele se humilhou diante de Deus em jejum. Davi disse
a Deus: “Não fui eu que ordenei contar o povo? Fui eu que pequei e fiz o mal. Estes não
passam de ovelhas. O que eles fizeram? Ó SENHOR, meu Deus, que o Teu castigo caia
sobre mim e sobre a minha família, mas não sobre o Teu povo!” Davi viu que o anjo
21

estava prestes a destruir Jerusalém. E antes de saber disso, Davi tinha dito a Deus: “Fui eu
quem cometeu pecado”. E isso é bom. Às vezes, certas coisas precisam acontecer antes de
chegarmos a um ponto em que aceitamos a responsabilidade por nossos pecados. E é
incrível quando estamos dispostos a aceitar a total responsabilidade pelo “meu pecado”,
quando cometemos pecado! Há muito que aprender do que aconteceu aqui.
Satanás não entende essas coisas. Ele não entende o arrependimento. Ele não entende a
misericórdia de Deus. Ele não entende como Deus está trabalhando com os seres humanos.
Tudo isso é um grande quebra-cabeça para ele. Para ele, somos como pequenos insetos.
“Como você pode trabalhar com algo assim?!?” Deus criou a Satanás como um ser espiritual.
“Como você pode trabalhar com algo assim! Olhe para eles!” Ele despreza os seres humanos
e o que Deus está criando nos seres humanos. Ele não entende como Deus está criando
ELOHIM. E isso é algo incrível. De verdade. Incrível! Isso é algo incrível! É algo que vai além
da sua compreensão! Mas com o tempo, Deus nos dá mais entendimento sobre isso e
começamos a apreciar isto cada vez mais. Quanto mais crescemos, mais nos surpreendemos
com o que Deus está fazendo. Isso é algo incrível!
Satanás e os demônios trabalham incansavelmente para confundir, atormentar, destruir os
seres humanos. Esse sempre foi seu objetivo. Podemos ver isso ao longo da história. Esses
seres sempre tentam levar os seres humanos pelo caminho errada. É isso que eles querem
fazer. Eles gostam de ver os seres humanos sofrerem. Eles adoram ver as pessoas sofrerem.
Eles adoram ver as pessoas seguirem estranhas tradições religiosas, fazerem coisas
estranhas, zombarem de Deus com coisas como comemorar o natal. A intenção dessas coisas
é zombar de Deus. E Satanás é o mestre por trás de tudo isso. Incrível! Coisas como a
páscoa! Em vez de comer pão, beber vinho e celebrar a cerimônia da lavagem dos pés, eles
têm coelhinhos que põem ovos. E as crianças vão procurar ovos no jardim. Este mundo está
doente! Esse ser, Satanás, está doente. De verdade. Sua mente é tão pervertida, tão
doentia, tão corrompida. Desde milhões de anos atrás. Tudo o que ele faz é procurar
destruir, prejudicar os seres humanos. Ele vai contra Deus, tenta frustrar o plano de Deus,
tenta frustrar o propósito de Deus. Ele não entende que Deus é Todo-poderoso! Deus é Deus!
E é difícil compreender que Satanás não entende isso. Que mente mais desviada!
Ele atrai os seres humanos ao pecado. Ele gosta de ver os seres humanos cometerem
pecado. Ele gosta de atormentar os seres humanos. Ele adora ver os seres humanos
atormentarem uns aos outros. Ele adora quando as pessoas não se dão bem. Ele adora
quando as pessoas têm conflitos, quando elas torturam unas as outras, física ou
mentalmente. Esses seres adoram essas coisas! Eles desfrutam vendo isso! Como as pessoas
que pagam para assistir um jogo de futebol ou do que seja. Todas essas pessoas que vão aos
estádios para ver o jogo. Como os romanos faziam no Coliseu de Roma. Satanás e demônios
desfrutam vendo essas coisas. “Veja o que eles estão fazendo uns com o outros!” E eles
incentivam os seres humanos a fazerem coisas ainda piores. Suas mentes são doentias,
pervertidas. Eles adoram ver a destruição, adoram ver a dor, o sofrimento, o infortúnio dos
seres humanos.
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As coisas que os seres humanos fazem uns aos outros, as doenças que os seres humanos
causam com as descobertas da ciência, com o intelectualismo do homem, alterando a
natureza, criando alimentos geneticamente manipulados, colocando aditivos nos alimentos
para que durem mais tempo. Eles adoram ver a saúde dos seres humanos se deteriorando
cada vez mais. Eles adoram ver os seres humanos sofrerem com doenças como câncer e
todas essas coisas. Doenças que são causadas pelas coisas que os seres humanos fazem
consigo mesmos. Eles adoram ver os seres humanos cometendo pecados, fazendo coisas
pervertidas e contraindo doenças como a AIDS, que está destruindo a vida de milhões de
pessoas em todo o mundo. Eles adoram ver as coisas que acontecem devido à perversão dos
seres humanos. “Olha! Eles são assim. Eles são piores que os animais. Você está vendo o que
eles fazem um com o outro?” Eles adoram tudo isso!
Graças a Deus por Seu plano. Graças a Deus pelo que Ele está fazendo. Graças a Deus que
estamos quase no final desta existência miserável que os seres humanos tiveram até agora.
Isto é como uma cloaca. E Satanás e os demônios estão lá, removendo toda a imundice
nessa cloaca.
Isto sempre foi assim. Desde o princípio. Desde os tempos de Adão e Eva. Satanás já estava
lá. Leremos sobre isso mais adiante. É incrível o que ocorreu antes do dilúvio. Os seres
humanos já existiam durante um longo período de tempo antes do dilúvio. Deus nos ensina
coisas muito importantes com isso. Deus nos fala sobre quão grande era a maldade dos seres
humanos naquele tempo. Se você vive 70 anos, você acumula uma certa quantidade de
maldade em sua mente, na sua maneira de pensar. Mas se você vive alguns séculos, você se
torna um especialista em maldade e manipulação. Os seres humanos são controladores e
manipuladores por natureza. E naquela época as pessoas se tornaram especialistas nessas
coisas. Não se pode comparar com nada a maldade dessas pessoas. Eles podiam manipular e
controlar. Todos eles eram especialistas em maldade e egoísmo. A coisa chegou ao ponto em
que Deus disse: “É hora de destruir tudo”. E Deus destruiu todos eles. Exceto uma família.
Incrível! E Satanás estava lá removendo toda a podridão nessa cloaca, trazendo à superfície
o pior dos seres humanos, fomentando tal perversão. E não muito tempo depois do diluvio,
depois que tudo foi destruído, tudo isso já estava no mundo novamente.
Penso nas coisas que aconteceram logo depois do dilúvio. Satanás estava lá. Egito! A Bíblia
não menciona o Egito como uma grande nação no tempo de Daniel. Porque então os tempos
de glória do Egito já tinham passado. Deus fala de quatro grandes reinos que existiriam na
terra, até que finalmente uma grande pedra atingisse os pés da estátua e a derrubaria. E
essa pedra representa o Reino de Deus que virá a esta terra. E alguns de vocês se lembram
de um programa de televisão que tínhamos na Igreja de Deus, onde uma foto dessa estátua
era mostrada. Muito inspirador. Mostrando o que Daniel viu, a estátua e tudo mais.
No entanto, o Egito foi um dos primeiros impérios que surgiram após o dilúvio. Uma grande
nação! E você sabe o que? Eles tinham muitos elohims. Eles tinham muitos deuses. Essa
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mesma palavra é usada para descrever as famílias de deuses que os egípcios tinham. E
repetidas vezes Satanás usa coisas que se referem a uma família. E por isso Deus disse aos
filhos de Israel em Êxodo, depois que Ele os tirou de Israel do Egito: “Não tereis outro
elohim diante de Mim.” Deus então usou a mesma palavra: Elohim. “Não tereis outros
deuses diante de Mim.” Essa palavra é a palavra Elohim. Por que? Porque existe apenas uma
família de Deus. ELOHIM. E não devemos ter nenhum outro Deus. Devemos adorar somente o
Deus verdadeiro. E Deus usou essa palavra porque Satanás tinha inspirado os egípcios a
adorar as famílias de deuses. Eles adoravam todos esses deuses. Satanás falsificou,
perverteu, distorceu as coisas para zombar de Deus e do que Deus está fazendo, inventando
todos esses deuses falsos.
E isso começou no Egito, com o deus Rá. Quando estivemos no Egito, fomos a um museu
onde eles guardavam todas essas estátuas, com a história de seus costumes. Eu fiquei de
boca aberta! E ao ouvi-los falar sobre todos esses deuses, eu pude ver tudo isso de outra
perspetiva e entendi algo que nunca tinha entendido antes. Eles explicam coisas sobre seus
deuses, sobre as diferentes famílias de deuses que eles adoravam, sobre as contendas que
ocorreram entre as diferentes famílias de deuses e tudo mais e sobre a influência que isso
teve em toda uma nação. E isso foi apenas em uma nação. Porque muitas outras nações
surgiram com ideias diferentes ao longo do tempo. E Satanás sempre esteve por trás de tudo
isso, agitando as coisas, exercendo sua influência sobre esses costumes e crenças. E existem
coisas realmente pervertidas e distorcidas por aí.
E o que aconteceu depois? Essas ideias foram passadas de geração em geração. Podemos ver
isso no Antigo Testamento. Satanás adora essas coisas. Porque com o tempo as pessoas
misturaram todas essas coisas e, como resultado disto, surgiu o protestantismo. Essa é a
verdade! Isso foi o que aconteceu! Eles misturaram todas essas falsas religiões e costumes
com histórias sobre Cristo. E então surgiu a igreja católica e adotou todas essas ideias pagãs
como suas doutrinas. A celebração da páscoa vem do culto à deusa Astarte. Eles misturaram
todas essas coisas como uma falsificação. Todas essas coisas são falsificações do que Deus
nos deu. Eles misturam tudo e pervertem essas coisas ainda mais. É incrível as coisas pelas
quais nós humanos passamos nos últimos 2.000 anos. É impressionante a maneira como
Satanás perverteu a mente dos seres humanos, levando milhões de pessoas no cristianismo a
ideias pervertidas. Eles acham que adoram a Cristo. Eles acham que adoram a Deus. Ou
acham que adoram a Maria, em algumas dessas religiões.
Graças a Deus que em breve tudo isso será destruído! Por que? Por causa desse mesmo ser!
Olhem tudo o que ele fez. Olhem a mente dele e tudo o que ele fez ao longo do tempo. É
por isso que eu gosto muito da Festa dos Tabernáculos! Porque esta Festa representa o que
acontecerá no futuro, o que Deus fará com esse ser. E é incrível tudo o que esse ser tem
feito. De verdade!
Satanás estava com Faraó e seus feiticeiros quando Deus começou a trabalhar com Moisés.
Esses feiticeiros fizeram coisas que os seres humanos não podem fazer porque Satanás os
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estava ajudando. Ele estava usando a Faraó para complicar ainda mais as coisas. Ele sempre
faz isto. Você pode ver isso ao longo da história de Israel. Foi Satanás quem colocou a ideia
de adorar Baal na mente de Jeroboão. Alguns pensam que o culto dominical começou 350
anos depois de Cristo. Mas isso não é verdade. Essas coisas começaram muito antes da
época de Cristo! Nós entendemos isso. Essas coisas começaram muito antes em Israel.
Depois da guerra civil, quando as tribos de Israel se separaram, algumas tribos
permaneceram no norte e escolheram Jeroboão como rei. E a tribo de Judá ficou nas
regiões do sul, e Roboão continuou sendo seu rei. E as dez nações governadas por Jeroboão
começaram com essas coisas. E a Bíblia diz que depois disso todos os reis de Israel seguiram
os caminhos de Jeroboão, filho de Nebate. Isso é o que está escrito sobre eles. Eles
seguiram o mesmo caminho que Jeroboão. O que significa que eles fizeram o mesmo que
Jeroboão fez no que se refere a religião. Eles misturaram a adoração a Deus com coisas da
adoração a Baal. Eles fizeram uma mistura de ambos.
E Satanás sempre esteve por trás de todas essas ideias que surgiram ao longo do tempo. Ele
sempre está aí.
Vamos agora a Mateus 2. Satanás sempre tentou frustrar o propósito de Deus. E talvez você
pense: “Como pode alguém fazer isso?” Mas você não pode entender uma mente pervertida.
Você não pode entender um ser tão desequilibrado. É por isso que eu odeio a psicologia. É
por isso que eu odeio certas áreas da ciência que tenta entender esse tipo de
comportamento, que pensam que podem entender o que certas pessoas fazem, que podem
analisar o comportamento das pessoas: “O que fez essa pessoa mudar? O que aconteceu
com essa pessoa? Talvez quando ele era criança, algo aconteceu com ele e talvez tenha sido
então quando tudo começou. Essa pessoa passou por coisas difíceis e talvez possamos
entender quando foi que sua mente se tornou insensível e desequilibrada. Talvez, se
trabalharmos com isso, possamos corrigi-lo.” Não. Ninguém pode fazer isso. Somente Deus
pode mudar a mente de uma pessoa, através do poder de Seu espírito santo, levando essa
pessoa a se arrepender do pecado, para que ela possa começar a entender seu próprio
coração, sua própria mente. Ninguém pode ajudar essas pessoas. Ninguém pode mudar a
mente dessas pessoas. Ninguém pode melhorar a vida dessas pessoas!
Os Estados Unidos tentaram fazer isso no Afeganistão e no Iraque. Nos Estados Unidos,
pensamos que podemos melhorar a vida dessas pessoas, que podemos levar a democracia à
essas nações. “Eles convocaram eleições novamente no Afeganistão! Isso é ótimo! Essas
pessoas amam a democracia e querem ter o mesmo regime político que os Estados Unidos”.
Mentes doentes! Nós somos tão pervertidos!
E os psicólogos e todas essas pessoas querem ir a esses lugares para ajudar essas pessoas a
fazer o que é certo, para ajudá-las a pensar como nós pensamos. Não. Eles não podem fazer
isso. Eles não podem curar a mente das pessoas. Somente Deus pode fazer isso. Somente
Deus pode curar a mente. E é disso que todos os seres humanos precisamos, não é?
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Mateus 2:1 - Depois que Josué, o Cristo, nasceu em Belém da Judéia, nos dias do rei
Herodes, sábios vindos do oriente chegaram a Jerusalém e perguntaram: “Onde está o
recém-nascido rei dos judeus? Algo incrível estava acontecendo aqui. “Onde está aquele
que nasceu como rei dos judeus?” E Herodes adorou ouvir isso! “Então os judeus já têm um
rei? O indivíduo que de acordo com suas crenças religiosas se tornaria seu rei já nasceu?
Vimos a sua estrela no oriente e viemos adorá-lo”. E os seguidores do cristianismo
tradicional acham que era realmente uma estrela no céu. Eles pintam quadros com uma
estrela com um rastro de luz apontando para uma casa em Belém. Que absurdo! Mas eles
preferem acreditar nisso sem se preocupar em entender o que isso realmente significa. Você
acha que uma estrela assim poderia chegar tão perto do planeta Terra? Todos os habitantes
da Terra morreriam queimados! Você não entende que uma estrela assim é um sol? E alguns
sóis são muito maiores que o nosso sol. E você acha que algo assim poderia chegar tão perto
do planeta Terra, de uma cidade pequena? Que grande tolice! Os seres humanos são tão
tolos às vezes. No entanto, as pessoas acreditam nessas estórias desde criança e, quando
crescem, elas continuam crendo nessas coisas e colocando estrelas em suas árvores de
natal. “Isto é tão fofo!” Tudo isso é pervertido, tudo isso vem de Satanás e é algo doentio.
Vimos sua estrela no oriente... Essa estrela era um anjo. Eles não entendem o simbolismo
que Deus usa na profecia, coisas que são proféticas e que ocorreram ao longo do tempo. Isto
é o que lhes foi ensinado.
Aqui diz: Quando o rei Herodes ouviu isso, ficou perturbado, e com ele toda Jerusalém.
Incrível! Toda Jerusalém ficou perturbada junto com Herodes? A notícia estava se
espalhando. Isso não era algo sem importância. Às vezes lemos algo, uma frase curta, sem
entender o que estava acontecendo no mundo naquela época. Não entendemos o que estava
acontecendo nesta cidade naquela época. É por isso que eu gosto muito de ler novamente
certas coisas, como fizemos em uma série de sermões no ano passado. Cristo entrou em
Jerusalém no décimo dia do primeiro mês. Como o cordeiro que era separado no décimo
dia. Uma bela imagem! Também falamos sobre as coisas que estavam acontecendo, que eles
iam e vinham de Jerusalém, viajando por aquela região, e as pessoas ficavam entusiasmadas
com o que viam, com o que experimentavam.
Versículo 4 - Tendo reunido todos os chefes dos sacerdotes do povo e os mestres da lei,
perguntou-lhes onde deveria nascer o Cristo. O Messias. Eles sabiam disto. Eles sabiam
que esse rei que nasceria, eles sabiam sobre essa profecia que diz que o Messias nasceria e
ia governar os judeus. E não os judeus, mas todo o mundo. E naquela época eles tinham
certas ideias sobre isso. Eles entendiam que o Messias estava vindo para libertar Israel - ou
Judá, o que restava deles na época - com poder e autoridade para governar toda a Terra.
Eles não entendiam o que Deus faria, mas eles sabiam o suficiente para compreender que o
Messias era uma ameaça para Herodes e outros. Tanto que eles queriam matar o Messias.
Eles entendiam que havia um certo fanatismo religioso por trás de tudo isso. E também
muita persuasão.
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Disseram-lhe: “Em Belém da Judéia; pois assim escreveu o profeta: ‘Mas tu, Belém, da
terra de Judá, de forma alguma és a menor entre as principais cidades de Judá; pois de
ti virá o líder que, como pastor, conduzirá Israel, o Meu povo’. Eles entendiam que esse
era o cumprimento de uma profecia do Antigo Testamento. E, de acordo com essa profecia,
o Messias viria de Belém. Tudo isso foi escrito por inspiração de Deus. Não que eles
entendessem todo o plano de Deus, mas eles sabiam disso. Eles sabiam o suficiente para
poder dizer: “Sim. É isso o que diz a profecia”. E essa profecia está no livro de Miquéias.
Miquéias 5:2 - Mas tu, Belém Efrata, embora pequena entre os clãs de Judá, de ti virá
para mim aquele que será o governante sobre Israel. Suas origens estão no passado
distante, em tempos antigos. E em hebraico isto significa que isso foi planejado, que foi
designado muito antes. Incrível! Isto é o que está escrito aqui, que Cristo nasceria em
Belém.
Continuando em Mateus 2:7 - Então Herodes chamou os sábios em segredo e informou-se
com eles a respeito do tempo exato em que a estrela tinha aparecido. Enviou-os a
Belém e disse: “Vão informar-se com exatidão sobre o menino. Logo que o encontrarem,
avisem-me, para que eu também vá adorá-lo”. Claro! Que mente doentia! Ele queria
matar essa criança. Essa era sua verdadeira intenção. Mas ele foi muito gentil com os
sábios, fazendo com que eles pensassem que tudo estava bem. Eles haviam empreendido
um longo viajem para encontrar essa criança. E Herodes então lhes disse: “Assim que vocês
o encontrarem, avisem-me, para que eu também possa ir a adorá-lo”.
Depois de ouvirem o rei, eles seguiram o seu caminho, e a estrela que tinham visto no
oriente foi adiante deles, até que finalmente parou sobre o lugar onde estava o menino.
Quando tornaram a ver a estrela... Eles podiam ver esse ser. ...encheram-se de júbilo. Ao
entrarem na casa, viram o menino com Maria, sua mãe, e, prostrando-se, o adoraram.
Então abriram os seus tesouros e lhe deram presentes: ouro, incenso e mirra. Eles
levaram presentes muito valiosos para a criança. O incenso era algo muito valioso que era
usado tanto para as oferendas quanto na produção de perfumes, etc. E a mirra também era
algo bastante caro por sua fragrância. Algumas vezes essas coisas valiam mais do que ouro
naquela época. Por isso Judas se incomodou quando alguém pegou um frasco de um
perfume muito caro e ungiu os pés de Cristo. Isto era uma preparação para sua morte. Mas
Judas achava que era melhor vender esse perfume e usar o dinheiro para outras coisas. Ele
era o tesoureiro do grupo, e estava mais preocupado com o dinheiro do que para que aquele
perfume estava sendo usado.
Versículo 12 - E, tendo sido advertidos em sonho para não voltarem a Herodes,
retornaram a sua terra por outro caminho. Eles foram avisados disto através de um sonho.
Depois que partiram, um anjo do SENHOR apareceu a José em sonho e lhe disse:
“Levante-se, tome o menino e sua mãe, e fuja para o Egito. Fique lá até que eu lhe
diga, pois Herodes vai procurar o menino para matá-lo”. Então ele se levantou, tomou o
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menino e sua mãe durante a noite, e partiu para o Egito. Herodes estava procurando a
criança para matá-la. Que estranho! A busca já estava em andamento e Deus então os
avisou do que estava acontecendo. “Esta é a intenção de Herodes e muitas crianças vão
morrer.”
Versículo 15 - E eles ficaram lá até a morte de Herodes. Isso aconteceu para se cumprir
o que o SENHOR tinha dito por meio do profeta... Todas essas coisas aconteceram para
cumprir profecias que tinham sido escritas muito antes. “Eu chamei o meu filho, que
estava na terra do Egito.” Com o tempo, Deus o chamaria do Egito, porque Deus tinha
enviado a ele ao Egito.
Quando Herodes percebeu que havia sido enganado pelos sábios... Ele não gostou nada
disso. Aqui não diz, mas ele não gostou nada disso. ...ficou furioso e ordenou que
matassem todos os meninos de dois anos para baixo, em Belém e nas proximidades, de
acordo com a informação que havia obtido dos sábios. Ele descobriu quando esse menino
devia nascer e quis ter certeza de que todos os meninos menores de dois anos morressem.
Então se cumpriu o que fora dito pelo profeta Jeremias: “Ouviu-se uma voz em Ramá,
choro e grande lamentação;
é Raquel que chora por seus filhos... Você sabe o que é mais surpreendente em tantas
coisas na profecia? Que não sabemos do que se trata até que Deus cumpre essa profecia.
Não podemos simplesmente ler isso e dizer: “Isso se aplica ao que aconteceu então”. Deus
tem que nos revelar isto. Deus inspirou que isso fosse escrito para revelar a que essas coisas
se aplicam. E só então podemos saber. Isso é o que acontece com tantas coisas na profecia.
Não podemos saber do que se trata ou que parte se aplica a um acontecimento específico
até que Deus nos diz: “Isto é o que se está cumprindo.” Incrível!
Versículo 19 - Depois que Herodes morreu, um anjo do SENHOR apareceu em sonho a
José, no Egito, e disse: “Levante-se, tome o menino e sua mãe, e vá para a terra de
Israel, pois estão mortos os que procuravam tirar a vida do menino”. Ele se levantou,
tomou o menino e sua mãe, e foi para a terra de Israel. Uma história após a outra sobre as
coisas que Satanás fez, sobre como ele usou governantes, usos essas pessoas ao longo do
tempo, em suas constantes tentativas de frustrar o plano e o propósito de Deus. E a verdade
é que, ao fazer tudo isso, Satanás tem ajudado a cumprir o plano e o propósito de Deus. Em
tudo o que ele fez ao longo do tempo! Ele sempre ajudou a cumprir o plano e o propósito de
Deus. Mas ele não entende isso! Isso tem que ser muito frustrante para ele. Tal como
acontece com Hamã na história de Ester. Tudo o que ele planejou se voltou contra ele. E o
mesmo tem acontecido com Satanás nesses 6.000 anos. Tudo o que ele tenta fazer sempre
se volta contra ele. E isso é como um punhal que o esfaqueia. Seus planos não dão certo.
Porque o que ele deseja é destruir. Isso é tudo o que ele pode fazer. E causar dor e
sofrimento. Porque tudo o que Deus está fazendo sempre se volta contra Satanás. Deus faz
que as coisas que Satanás planeja sirvam para ajudar os seres humanos, se tornem algo bom
para os seres humanos. Incrível!
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Vamos agora ao capítulo 4 de Mateus. Esta é a última história sobre a qual falaremos hoje.
Deus está nos dando a oportunidade de pensar, de meditar, de analisar o que esse ser tem
feito nos últimos 6.000 anos, causando dor e sofrimento. Deus quer que fique bem claro
para nós, na nossa mente, logo no começo desta Festa dos Tabernáculos, quem é esse ser e
tudo o que ele fez. Quanto dano esse ser causou aos seres humanos, quanto sofrimento ele
causou ao longo do tempo. Para que assim possamos nos alegrar mais com o plano e o
propósito de Deus, com o que Deus está fazendo.
Mateus 4:1 - Então Cristo foi levado pelo espírito ao deserto... O espírito de Deus o levou
ao deserto. ...para ser tentado pelo diabo. Esse era o objetivo. Aqui Deus estava
trabalhando através de Cristo para realizar certas coisas, para fazer certas coisas. Cristo
tinha que ir ali para cumprir algo que tinha sido escrito. E todas essas coisas foram escritas
para nós. Isso foi algo pelo qual Cristo passou logo no começo de seu ministério, ou pouco
antes de começar seu ministério.
E depois de jejuar quarenta dias e quarenta noites, ele teve fome. O tentador se
aproximou dele e disse: “Se você é o Filho de Deus... Satanás tratou a Cristo como ele
trata a qualquer ser humano. E ninguém, exceto Cristo, pode jejuar quarenta dias e
quarenta noites. É por isso que eu menciono muitas vezes o que está escrito em 1 João 4:4
- ... porque maior é aquele está em nós que aquele que está no mundo. Porque isso é o
que nos dá força: Deus está em nós. E “aquele que está no mundo” se refere a Satanás e os
demônios. Porque eles têm poder. E Satanás não entendia certas coisas sobre Cristo, ele não
entendia que Cristo era de fato o Filho de Deus. Satanás não entendia isso. Ele não entendia
o que isso significa. Para ele Cristo era débil e desprezível como qualquer outro ser humano
Ele não entendeu com quem estava lidando. Deus escreveu essas coisas para nos fortalecer,
para que possamos aprender com tudo isto, para que, à medida que aprendemos e
crescemos, possamos sentir reverência por nosso Pessach e por nosso Rei que em breve vai
voltar, Cristo.
E depois de jejuar quarenta dias e quarenta noites, ele teve fome. O tentador se
aproximou dele e disse: “Se você é o Filho de Deus... Porque os seres humanos às vezes
nos sentimos desafiados por certas coisas. Nos ensoberbecemos e queremos responder a
certas pessoas se elas nos desafiam com certas coisas. Como quando as pessoas nos
desafiam por causa do que cremos. “Se você realmente é um membro da Igreja de Deus,
por que isso aconteceu com você?” E então entramos em pânico! Porque pensamos que
temos que nos defender. Não! Você não precisa se defender. Você não se defende. Mas às
vezes tentamos nos defender. O que não é muito sábio da nossa parte. Porque os outros não
podem entender o que lhes dizemos. Que sentido tem lhes contar as coisas? Se você lhes diz
a verdade, se você lhes explica o plano de Deus, você acha que eles vão parar e pensar no
que você lhes está dizendo? Você acha que eles vão entender o que você lhes está dizendo?
Claro que não. Eles continuarão a pensar que você está totalmente louco. Você não pode
convencer a ninguém falando sobre essas coisas. Mas o mais perigoso em tudo isto é que, se
você tomar isso como algo pessoal e ficar com raiva, você se encherá de orgulho e vai
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tentar se defender. Você não precisa se defender de nada. Porque isso não tem nada que
ver com você. Isso tem que ver com Deus, com o plano de Deus. Você faz parte do chamado
de Deus. Você não precisa se defender de nada disso. Sua vida está nas mãos de Deus e você
não precisa se defender de nada nem se justificar diante de ninguém. Isso é muito simples.
A verdade é a verdade. E um dia eles entenderão tudo isto.
SE... Se você é o Filho de Deus, jogue-se daqui, pois as Escrituras Sagradas afirmam:
“Deus mandará que os Seus anjos cuidem de você. Eles vão segurá-lo com as suas mãos,
para que nem mesmo os seus pés sejam feridos nas pedras.” Satanás tentou apelar ao
orgulho de Cristo. Assim é como Satanás trabalha. Eu pulei uma parte aqui. Sinto muito. Mas
isso é o que Satanás faz, repetidamente.
Ele já havia dito a Cristo antes: Se você é o Filho de Deus, mande que estas pedras virem
pão. Cristo estava com fome. E Satanás estava tentando apelar aos desejos da carne, ao
orgulho. Porque assim são os seres humanos. Somos tão facilmente tentados com essas
coisas. Mas Cristo não.
Versículo 4 - Mas Cristo respondeu e disse: Está escrito: “Nem só de pão viverá o
homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus”.
Então o diabo o levou à cidade santa, colocou-o na parte mais alta do templo... E nós não
podemos entender o que isso significa. Mas aqui podemos ver o que Satanás estava fazendo.
Ele primeiro apelou ao fato de que Cristo estava com fome. É logico que depois de jejuar
por quarenta dias ele estivesse com fome. Deus o sustentou durante todo esse tempo.
Podemos fazer isso e continuar vivos. Deus o sustentou. Mas, mesmo assim, como ser
humano, Cristo estava com fome e com sede. Como você se sente depois de passar um dia
sem água ou comida? Mentalmente? Tudo o que você quer é beber alguma coisa. Quando eu
jejuo no Dia da Expiação, eu mal começo o jejum e já sinto vontade de beber um copo de
água. Porque quando alguém nos diz que não podemos fazer algo, que não podemos beber
um copo de água, por exemplo, isso é exatamente o que nossa mente quer fazer. Pelo
menos isso é o que acontece com a minha mente.
E depois de jejuar todo esse tempo, um longo período de tempo, é claro que uma pessoa
sente fome e sede. E Deus nos permite experimentar isso a nível físico. E Satanás tentou a
Cristo nessas áreas. Mas Cristo respondeu com a palavra de Deus. E é importante lembrar
disso quando você responde às pessoas. Você não precisa dar longas explicações.
Simplesmente responda com uma resposta direta e honesta, com a verdade. Embora eles
não vão entender. Mas isso é tudo. Nada de se justificar, nada de tentar se proteger. Porque
o que tentamos fazer muitas vezes? Tentamos nos proteger. Ficamos na defensiva. “Vocês
são a verdadeira Igreja de Deus? Se vocês são é a verdadeira Igreja de Deus, por que isso ou
aquilo aconteceu com vocês?” Ou: Por que isso ou aquilo não aconteceu?” E então é como
se tivéssemos que nos defender. Não. Você está vivendo pela fé. Você pode dar isso aos
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outros? Deus nos abençoa e fortalece nossa fé quando passamos por essas coisas. Deus lhe
abençoa e lhe fortalece espiritualmente.
Se você entende o que é a fé, se você entende o que Deus está fazendo em você, a
confiança e a audácia que você tem por poder celebrar outra Festa dos Tabernáculos. Você
pode ter confiança e audácia, porque você sabe que o tempo que nos resta depois desse
período de tempo será suficiente para que aconteça tudo o que Deus diz que acontecerá
nesta terra. E quanto menos tempo isso durar, que bênção! Tudo ainda pode se cumprir.
Quanto tempo você pode aguentar tudo isso? Você pode ser testado nisso. Você não precisa
se defender na frente de outras pessoas. Esta é sua fé, sua confiança. Isso é algo entre você
e Deus. E esse relacionamento que você tem com Deus, você não pode dar isto a mais
ninguém. E você também não precisa defender isso.
Continuando no versículo 7 - Cristo lhe disse: Também está escrito: "Não ponha a prova o
SENHOR, teu Deus.” Depois, o Diabo o levou a um monte muito alto e mostrou-lhe todos
os reinos do mundo e o seu esplendor. Satanás tem poder. Deus lhe deu poder para
governar esta terra. Até certo ponto. Há coisas que ele não pode fazer. Há certas coisas que
Deus vai cumprir. Mas Satanás é o deus deste mundo. Nós entendemos isso.
Versículo 9 - E lhe disse: “Tudo isto te darei, se te prostrares e me adorares”. E por
causa do que sabemos, por causa de onde estamos agora, é difícil acreditar que Satanás
possa ter pensado que o Filho de Deus, que Cristo se ajoelharia e o adoraria. Mas ele
realmente esperava que Cristo fizesse isso! E qualquer outro ser humano teria sucumbido a
isso. Isso é algo que temos dificuldades para entender! Nós não teríamos a capacidade de
resistir a isso por causa de nosso orgulho, por causa de nosso egoísmo. E porque Deus abriu
nossa mente e vemos certas coisas espiritualmente, pensamos: “Como algo assim pode
acontecer?” Você vê e entende coisas que outras pessoas no mundo não podem entender. E
você precisa ter cuidado ao julgar essas coisas.
Essas coisas estão escritas aqui porque qualquer outro ser humano teria se rendido muito
antes. Podemos ler isso e dizer: “Isso não foi algo difícil para Cristo”. Sim. Isso foi muito
difícil para ele! Isto foi uma guerra! Esta foi a guerra das guerras que foi travada aqui. E
Cristo permaneceu firme como o Filho de Deus contra um ser que está em guerra contra
Deus, que tenta destruir o plano e o propósito de Deus. Se ele conseguisse convencer o
próprio Filho de Deus - e ele não entendia o que isso podia significar - tudo seria dele. Ele
então poderia destruir o plano e o propósito de Deus para todos os seres humanos. Até
então, ele já sabia o suficiente para entender que tudo o que Deus estava fazendo dependia
do que estava acontecendo aqui. Incrível!
Lemos essas coisas e muitas vezes não entendemos o que estava acontecendo. Não
entendemos a magnitude do que aconteceu aqui. Não entendemos o que aconteceu aqui.
Não vemos a importância do que aconteceu aqui. O que aconteceu aqui foi incrivelmente
importante. Essa narração consiste apenas em alguns versículos, mas se não tivermos
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cuidado, podemos ver isso apenas como uma bela história, sem entender a importância do
que aconteceu aqui para nós, para cada um de nós.
Versículo 10 – Cristo então lhe disse: Retire-se, Satanás! Pois está escrito: “Adore o
SENHOR, o seu Deus, e somente a Ele preste culto”. Então o diabo o deixou, e anjos
vieram e o serviram. Incrível! Uma história incrível!
Ainda temos tempo para ler mais uma história. Lucas 22. Este ser está constantemente
tentando frustrar o plano e o propósito de Deus. E é difícil entender uma mente tão
pervertida. Para nós, isso parece incrível, porque temos o espírito de Deus.
Isso aqui foi na temporada do Pessach. Falamos sobre isso no ano passado. Alguns se
levantaram contra Cristo durante a temporada do Pessach, no seu último Pessach. Satanás
então despertou o ódio em algumas pessoas. Ele foi o responsável por tudo isso, provocando
ódio nas pessoas. Foi ele quem incitou os sacerdotes, os governantes. Ele foi o responsável
por tudo o que estava acontecendo, por toda maldade que eles fizeram com Cristo. Satanás
estava por trás dessas coisas. De verdade! Ele agitou as coisas de uma maneira muito
poderosa. Algo que às vezes é difícil de entender.
Cristo então revelou quem o trairia. Judas Iscariotes fez isso por cobiça e orgulho. Nós
falamos sobre isso. Esse ser sempre tenta encontrar uma maneira de destruir. Ele fez isso
com a Igreja de Deus repetidas vezes. Eu fico abismado com isso.
Lucas 22:1 - Faltava pouco tempo para a Festa dos Pães Ázimos, chamada o Pessach. Os
chefes dos sacerdotes e os mestres da lei procuravam um jeito para matar a Cristo em
segredo... Eles estavam procurando uma maneira de matar a Cristo. ...porque tinham
medo do povo. Então Satanás entrou em Judas, chamado Iscariotes, que era um dos
doze discípulos. Judas foi falar com os chefes dos sacerdotes e com os oficiais da guarda
do templo para combinar a maneira como ele ia lhes entregar Cristo. Eles não conheciam
os costumes de Cristo, mas Judas sim. Satanás o influenciou poderosamente, em sua mente.
E Judas aceitou isso. Judas agiu de acordo com isso. E, devido a queda que ele tinha por
dinheiro sua atitude em relação a Cristo continuou mudando. Ele queria mais dinheiro. E era
por isso que ele estava procurando uma maneira de trair a Cristo. Ele sabia que eles iam
matá-lo de uma maneira ou de outra. Ele sabia que todos eles acabariam na prisão. Não
sabemos o que estava acontecendo em sua mente então. Mas ele estava disposto a trair a
Cristo.
Versículo 5 - Eles ficaram muito contentes e prometeram dar dinheiro a ele. Eles fizeram
um acordo com Judas e prometeram lhe dar dinheiro. Judas aceitou e começou a procurar
uma oportunidade para entregar Cristo a eles, sem que o povo ficasse sabendo. Ele
esperou até que não houvesse muitas pessoas ao redor de Cristo. Foi por isso que ele foi ver
a Cristo quando já era de noite. E veja quem estava por trás de tudo isso! Satanás, Satanás,
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Satanás, Satanás. O adversário. Aquele que tem lutado contra Deus durante tanto tempo. E
durante todo esse tempo não houve paz no universo, não houve paz no reino espiritual.
Isso é algo muito importante no que se refere aos sermões que tivemos antes da Festa dos
Tabernáculos, algo que estou vendo com mais claridade à medida que avançamos aqui. É
impressionante como Deus nos guiou, nos edificou, nos preparou para a Festa dos
Tabernáculos, para as coisas que Ele nos dará nesta Festa. É incrível entender a importância
disso, que Deus deseja a paz, que Deus deseja ter uma cidade que mostre o caminho para a
paz, algo que Deus deseja dar aos seres humanos. Deus quer dar paz e descanso ao mundo
espiritual, aos anjos. Algo que não existe há tanto tempo, por causa deste ser e daqueles
que o seguiram.
Amanhã continuaremos com a 2ª e última parte desta série de sermões sobre Satanás.
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