
O Confinamento de Satanás e Seu Final – 2ª Parte  

Ron Weinland 

3º Sermão da Festa dos Tabernáculos - 2010 

Não tenho nenhum aviso hoje, mas eu gostaria de dizer algo sobre os preparativos para a 
Festa deste ano. Para mim tem sido incrível - sempre é - a maneira como Deus nos guia em 

uma determinada direção e nos prepara para as mensagens dos sermões. Isso foi muito 

interessante este ano, mas especialmente na preparação para a Festa. Tivemos alguns 

sermões sobre paz e gratidão. E essas coisas serviram para nos preparar para a Festa deste 

ano. Mas eu também gostaria de mencionar os evangelistas. Este ano, 3 deles também 
prepararam sermões para a Festa. Eles gravaram seus sermões com antecedência e darão 

esses sermões em diferentes lugares. Terry Wrozek dará seu sermão no Havaí e Johnny 

Harrell dará o seu na Escócia e na Holanda. Os que estão nesses lugares poderão ouvir um 

sermão ao vivo. Wayne Matthews acaba de dar o seu na Austrália. O sermão que escutamos 

aqui o outro dia. Para eles, foi ao vivo, mas nós ouvimos um sermão que havia sido gravado 
antes. 

Mas é sempre inspirador ver como as coisas trabalham juntas. O sermão no Dia da Expiação, 

por exemplo. Se você escutar esse sermão novamente, depois de ouvir os sermões da Festa 

dos Tabernáculos deste ano, verá que esse sermão terá mais significado para você. Terá um 
significado mais profundo para você. É incrível como esse sermão serviu para nos preparar 

para a Festa dos Tabernáculos deste ano, para as coisas que Deus vai nos dar durante esta 

Festa. E muitas coisas das que estamos falando aqui estão relacionadas com Satanás, mas 

também vamos falar de outras coisas que foram mencionadas nesse sermão. Falaremos 

destas coisas com mais detalhes aqui. 

Tudo isso serviu para nos preparar para as coisas que vamos falar aqui durante a Festa. E 

isso foi algo que o espírito de Deus fez. Porque não falamos um com o outro sobre o 

conteúdo dos sermões. Eles não sabiam o que eu ia falar até que lhes enviei algumas coisas 

para ler. Wayne Matthews, por exemplo, só foi ler o que lhe enviei depois de ter dado seu 
sermão. Eu disse a ele que não podia ler antes, porque talvez, em seu entusiasmo, ele 

pudesse deixar escapar algo do que vamos a falar agora em seu sermão. E como Johnny e 

Terry já tinham dado seus sermões, eu enviei a eles para que eles pudessem ler o que será 

publicado no site da Igreja. 

E para mim é incrível como as coisas se encaixam. E o mesmo se aplica ao sermão que Terry 

dará no Último Grande Dia. O que ele vai dizer terá mais significado para nós, porque no 

seu sermão ele também fala sobre coisas que estão relacionadas com o que estamos falando 

aqui. E é claro que o mesmo vale para o sermão de Johnny. E para mim é muito inspirador 

ver como Deus trabalha connosco. Porque foi o espírito de Deus, foi Deus quem coordenou 
tudo isso. E isso é inspirador. E como pastor, como ministro, eu vejo o que Deus deu a eles e 

o que Deus me deu, e isso é incrivelmente inspirador. Porque não há outra maneira de que 
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essas coisas possam acontecer. Somente pelo espírito de Deus. E é inspirador testemunhar 
isso, ver isso. 

Hoje vamos continuar com a série de sermões O Confinamento de Satanás e Seu Final. E 

esta é a 2ª e última parte. Continuaremos falando sobre as coisas que Satanás fez, sobre 

como ele trabalha para prejudicar e enganar os seres humanos. E também vamos falar sobre 
o título desta série de sermões. 

Hoje começaremos lendo no Novo Testamento, em 2 Coríntios 4:1 - Pelo que, tendo este 
ministério, segundo a misericórdia que nos foi feita, nunca desistimos... Paulo aqui está 

dizendo aos coríntios que temos este ministério. E ele explica em diferentes lugares em 
suas cartas aos Coríntios o que lhes foi dado. Ele mostra como Deus estava trabalhando com 

os gentios. Com o Coríntios neste caso. Ele lhes diz: Nunca desistimos. Em outras palavras, 

não desistimos, seguimos em frente. E assim é nossa vida. A vida de todos nós. Deus nos 

chama e seguimos em frente. Mas, infelizmente, conheci muitas pessoas que desistiram 

dessa luta. Quando você desiste da batalha, quando se desanima e desiste, tudo acaba pra 
você. Você já não pode crescer. Porque crescemos é nas batalhas. Estamos em uma guerra. 

E isso é algo que as pessoas precisam entender. Paulo explica isto em diferentes lugares: 

Estamos em uma guerra! Estamos em uma batalha! E essa batalha é na nossa mente. Essa 

batalha é contra o mundo espiritual que nos ataca continuamente. Essa batalha é contra as 

forças deste mundo e contra nossa natureza humana, que geralmente cede a isso. Temos 
que lutar contra essas coisas. Temos que lutar contra nossos pensamentos, contra nossa 

mente. Nós não desistimos. Seguimos avançando! 

Versículo 2 - Antes, rejeitamos tudo o que é vergonhoso... E isso se aplica a Paulo, ao 

ministério e a todos nós. Assim é como vivemos. Rejeitamos tudo o que é vergonhoso e 
que se faz no oculto. A astúcia, o engano. As pessoas se aproveitam umas das outras, 

tentam controlar umas às outras. Isso é algo muito comum. Desde pequenas as pessoas 

tentam manipular e controlar os outros. Assim é como as pessoas vivem neste mundo. Isso é 

o que acontece nas famílias, nas empresas. As pessoas tentam tirar vantagem dos outros 

manipulando, controlando as situações que os cercam. E para que? Para conseguir o que 
querem! Para que as coisas sejam feitas do jeito que elas querem! É somos os seres 

humanos. Nós nos tornamos especialistas nesse tipo de coisa. De verdade. E Paulo aqui 

deixa claro que não devemos fazer essas coisas na Igreja de Deus. Temos que lutar contra 

isso porque isso é errado! Não é correto manipular e tentar controlar a vida das pessoas. 

Especialmente depois que Deus nos chama. Você sabe por quê? Porque é responsabilidade 
de DEUS trabalhar com as pessoas, moldar e formar as pessoas. Isto não é de nossa 

incumbência! 

Com o ministério, isso é um pouco diferente. Às vezes temos que intervir em certas 

situações porque Deus nos usa para ajudar a moldar e formar as pessoas. Nós então 
aconselhamos as pessoas, nos envolvemos em certas situações de suas vidas. E há coisas que 

devemos resolver uns com os outros. As vezes você deve ir falar com seu irmão a sós. E às 
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vezes fazemos isso excessivamente, outras vezes nem o fazemos. Devemos ter equilíbrio 
nessas coisas, na maneira como colocamos em prática o caminho de vida de Deus. 

Temos que lutar contra tantas coisas, temos que trabalhar duro para levar essas coisas em 

sujeição ao caminho de vida de Deus. Não procuramos enganar ninguém nem distorcemos 
a palavra de Deus. E aqui Paulo fala sobre ele mesmo e sobre o ministério, mas isso 
também se aplica a todos nós. Não procuramos enganar ninguém nem distorcemos a 
palavra de Deus. Não usamos a palavra de Deus para nosso próprio benefício, de maneira 

enganosa. Porque então estamos usando mal a palavra de Deus. O mundo está cheio dessas 

coisas. Na época de Paulo o “cristianismo tradicional” como o conhecemos hoje ainda não 

existia. Existia apenas o judaísmo. E os gentios, mas eles não sabiam nada sobre essas 
coisas. Tudo isso era novo para os gentios, para os coríntios. E aqui Paulo diz a eles: Não 
procuramos enganar ninguém nem distorcemos a palavra de Deus. Não usamos a palavra 

de Deus de maneira errada, para fazer o mal, para manipular, para controlar as pessoas. Eu 

vi isso muitas vezes. Eu vi isso acontecer de forma desenfreada na Igreja de Deus. Eu vi 

membros do ministério da Igreja de Deus fazer exatamente isto! Eu vi isso acontecer na vida 
de pessoas que tentam se aproveitar umas das outras usando a palavra de Deus. 

Em vez disso, dizemos a verdade... Porque é disso que se trata. Se trata da verdade. 

Devemos nos esforçar para viver a verdade. Devemos nos esforçar para ser honestos. Deus 

odeia a mentira. No livro de Provérbios está escrito que Deus odeia a mentira e falsos 
testemunhos. Isso é o que está escrito em Provérbio. A mentira é mencionada duas vezes! 

Porque dar falso testemunho é o mesmo que mentir sobre outra pessoa. É errado sair 

contando histórias, falando das pessoas. Isto é tão errado Em vez disso, dizemos a verdade 
diante de Deus, e todos que são honestos sabem disso. Deus tudo sabe e tudo vê. Se 

pudéssemos entender isso, acreditar isto com todo o nosso ser. Deus sabe tudo o que sai da 
nossa boca. Ele sabe tudo o que está em nossa mente. Deus sabe todas as coisas! Ele sabe 

tudo o que se passa em nossa mente! Ele conhece nossos pensamentos! E é impressionante 

entender isto. Deus tem esse poder. Seu espírito se comunica com o espírito que Ele colocou 

em nós. Ele conhece nossa mente! Ele nos conhece por dentro e por fora! Ele sabe como nos 

moldar e nos formar depois que Ele nos chama. Não damos o mérito e a glória Deus, não o 
suficiente, por Seu poder. A verdade é que não fazemos isto. Os seres humanos não 

entendemos a magnitude do poder de Deus. Não entendemos isso. Deus sabe todas as 

coisas. Não há nada que possa ser escondido de Deus. Deus conhece nossas intenções. Ele 

deixa claro em Provérbios, em Isaías e outras passagens da Bíblia que não conhecemos 

nossas próprias intenções. Mas Ele pode nos mostrar o que está em nossos corações. Não 
sabemos nem mesmo o que está em nosso coração. Não entendemos nossas intenções, não 

entendemos por que fazemos as coisas que os seres humanos fazem. E começamos a 

aprender isso na Igreja. E isso é algo incrível. 

Que coisa incrível que, pelo poder do espírito de Deus, Ele nos ajuda a começar a entender 
nossa mente, nossa própria mente, como pensamos, por que pensamos da maneira que 

pensamos. Porque é isso que tem que mudar. 
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Nosso corpo se debilita pouco a pouco. Quanto mais velhos ficamos, mais nosso corpo se 

deteriora. Nossa visão, nossa audição, nossos dentes, tudo começa a se deteriorar com o 

tempo. Não ficamos mais jovens, ficamos mais velhos. Nosso corpo começa a se deteriorar a 

partir do momento em que nascemos, de certa forma. Se você pensa que está ficando mais 

jovem, você está muito enganado. Você está ficando cada vez mais velho. E quando 
chegamos na casa dos 30 começamos a descer a colina. Alguns antes disto. Mas para Deus o 

que importa é nossa mente. Incrível! 

Versículo 3 - Mas, se ainda o nosso evangelho está encoberto, para os que se perdem 
está encoberto. Se os outros não conseguem ver, há uma razão para isso. Deus não está 
chamando a essas pessoas, Deus não está atraindo a essas pessoas para que elas possam ver 

essas coisas. E Paulo continua dizendo: O deus deste mundo cegou a mente dos que não 
creem... Ele é quem enganou aos seres humanos. Ele é quem mantém os seres humanos 

enganados. E só Deus pode tirar uma pessoa disso e começar a revelar a verdade à sua 

mente, pelo poder de Seu espírito santo, para que essa pessoa possa começar a ver a 
verdade. Só Deus pode fazer isso. Caso contrário, por causa do pecado, “estamos sob um 

poder diferente”, por assim dizer. Não podemos ver a verdade, não podemos conhecer a 

verdade, não podemos compreender o caminho de Deus por nós mesmos. Isto é impossível. 

Porque tudo isso é algo de natureza espiritual. 

E aqui está escrito: O deus deste mundo cegou a mente dos que não creem... Satanás tem 

muito poder por causa do pecado que há no mundo. E todos nós cometemos pecado. Paulo 

deixa claro em Romanos, repetidas vezes, que nossos pecados fortalecem Satanás. As 

pessoas estão cegas por causa do pecado. E então Satanás pode brincar com os seres 

humanos, ele pode enganar as pessoas e desviá-las das coisas que são verdadeiras. E quanto 
mais longe ele pode afastar os seres humanos... Não posso usar a palavra “civilização” 

porque tal coisa não existe para os seres humanos. Isso só acontecerá no Milênio. Então 

teremos uma forma de civilização que será correta. Nós, no “mundo ocidental”, pensamos 

que nossa democracia é o que é civilizado. Mas isso não é verdade. Isso pode ser o melhor 

que o homem pode fazer, mas não é “civilizado”. Não de acordo com o padrão de Deus. 

Satanás coloca essas coisas na mente das pessoas. E você não precisa ir muito longe para 

ver as ideias religiosas estranhas e pervertidas que as pessoas têm. Coisas realmente 

estranhas que existem em diferentes culturas. E algumas pessoas olham para essas coisas e 

começam a pensar que são melhores que outras pessoas. Como os seguidores do cristianismo 
tradicional, que têm ideias estranhas, pervertidas, distorcidas e repugnantes sobre certas 

coisas. Mas eles não pensam isso sobre eles mesmos. Eles pensam que são os “bons”. Mas 

não! Eles não são! É incrível como funciona a mente humana. 

O deus deste mundo cegou a mente dos que não creem, para que não lhes resplandeça a 
luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Essa é uma afirmação 

muito clara que nós as vezes não podemos entender. Satanás deseja manter as pessoas 
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enganadas. E quanto mais longe ele consegue manter as pessoas do que é verdade, mais 
feliz ele fica. 

Porque não nos pregamos a nós mesmos... Não se trata de indivíduos, não se trata das 

pessoas. Se trata de Deus, se trata de Cristo, se trata do que Deus está fazendo. Porque 
não pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Senhor. E nós somos seus servos pela vontade 
de Cristo. Nós entendemos essas coisas claramente. Principalmente na Igreja. Deus nos 

revela as coisas de forma gradual, nos dá compreensão sobre o Seu caminho de vida. A 

Igreja de Corinto, os gentios, não sabiam as coisas que nós sabemos hoje. Porque o objetivo 

principal da Igreja primitiva era falar sobre Cristo, sobre o que ele fez, sobre por que ele 

veio ao mundo e tudo mais. No começo da igreja o objetivo era pregar essa mensagem. 
Mensagem de que o cristianismo tradicional distorceu com o tempo. Mas o nome de Cristo 

era conhecido. Deus chamou a essas pessoas e começou a trabalhar com elas. E a Igreja de 

Deus passou por muitas coisas em diferentes épocas. E aqui Paulo está dizendo a eles que o 

objetivo do ministério é ensinar sobre Deus, é ensinar sobre o plano de Deus. E nós 

entendemos muito bem que tudo está centrado em Cristo. Tudo começa com Cristo e 
continua através de Cristo para aqueles que farão parte da Família de Deus. 

Versículo 6 - Porque Deus, que disse que das trevas resplandecesse a luz, é quem 
resplandeceu em nossos corações, para iluminação do conhecimento da glória de Deus, 
na face de Cristo. Diante dele! A verdade, o caminho de vida de Deus, a luz. Normalmente 
usamos como exemplo a luz e as trevas. Isso me faz pensar no Sr. Armstrong. Quando Deus 

chamou o Sr. Armstrong, a Igreja tinha perdido muitas das verdades que Deus tinha dado a 

ela. Restavam somente 3 verdades. 3 verdades fundamentais, por causa do que aconteceu 

na Era de Sardes. E então Deus começou a tirar o Sr. Armstrong das trevas do cristianismo 

tradicional. Do Protestantismo, do Pentecostalismo. Deus começou a tirá-lo dessas coisas e 
a mostrar-lhe a verdade. Podemos ler sobre isso em sua autobiografia, sobre essas 

mudanças, sobre essa transição. Ele então teve que mudar certas coisas como as reuniões 

que a Igreja fazia em tendas e outras coisas típicas dos protestantes. 

E algumas pessoas na Igreja leem essas coisas e pensam: “Oh! Como isso pôde acontecer? 
Ele era um servo de Deus! Ele antes era pentecostal. E eles faziam reuniões em tendas, 

faziam campanhas de avivamento e todas essas coisas típicas dos protestantes?” Deus o 

tirou dessas coisas. Deus foi mostrando a ele cada vez mais verdades. Foi assim que Deus 

começou a reavivar a Igreja e a dar a verdade à Igreja. A Igreja não tinha muitas verdades 

naquela época. Mas o Sr. Armstrong começou a aprender. Ele aprendeu coisas sobre o 
governo de Deus. 

Lembro-me da “primeira fase”, quando a dispersão começou a ocorrer após a Apostasia e 

uma publicação começou a circular em muitos dos grupos que estavam dispersos, algo que o 

Sr. Armstrong tinha escrito em 1934 sobre o governo de Deus. E alguns então disseram: 
“Vocês estão vendo? Ele então já entendia como funciona o governo de Deus.” Porque antes 

na Igreja as coisas eram diferentes. A Igreja ainda tinha uma estrutura como os protestantes 
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têm, como tantas igrejas no mundo têm. E o Sr. Armstrong então entendeu que isso não 
funciona! 

Apenas uma pessoa deve estar no comando! Apenas uma pessoa! Isso não funciona se houver 

muitas pessoas diferentes dizendo a você o que fazer. Deus não trabalha assim. E alguns de 

nós - inclusive eu - tivemos que entender, tivemos que aprender que Deus trabalha de uma 
maneira muito específica. É por isso que Deus colocou a Pedro como o principal apóstolo dos 

doze. Daqueles que foram enviados aos judeus. E Deus fez de Paulo o apóstolo chefe para os 

gentios. Havia uma divisão clara de tarefas e responsabilidades, na forma como eles deviam 

trabalhar. Porque então eles não tinham a tecnologia e os meios de comunicação que temos 

hoje. Deus chamou Paulo para fazer uma obra muito específica entre os gentios. Já Pedro e 
os outros apóstolos trabalharam principalmente com os judeus. E alguns judeus estavam 

dispersos. 

É incrível como Deus trabalha. Qualquer outra forma de governo só causa confusão. É por 

isso que existe apenas um Deus! É por isso que existe apenas um Sumo Sacerdote! E com o 
tempo, podemos ver a unidade que Deus dá, podemos ver que Ele trabalha de forma 

ordenada e estruturada. 

Satanás confundiu essas coisas. Até mesmo na Igreja. Quando Deus nos chama, também 

temos que passar pelo mesmo processo que o Sr. Armstrong passou. Começamos a sair das 
trevas e ir na direção da luz. Começamos a ver um pouco de luz. E hoje isso é muito mais 

rápido por causa da tecnologia, porque temos tudo em nossos computadores. Mas ainda 

precisamos de uma vida inteira para crescer, para amadurecer, por meio dessas 

experiências. Uma pessoa de 20 anos não tem as mesmas experiências que uma pessoa de 

50 anos. Porque aos 50 geralmente as pessoas já tiveram filhos e família e aprenderam 
muitas lições de vida com isso. E isso apenas no nível físico! Não estou falando de alguém 

que faz parte da Igreja! Mas você aprende muito mais na Igreja. Porque crescer é algo que 

leva tempo. Isto é assim. 

O Sr. Armstrong demorou a crescer. E eu também. Você também. Precisamos de tempo para 
crescer. Todos nós. Não é assim? Estamos em um processo de sair das trevas e ir em direção 

a luz. Saímos das trevas e nos aproximamos cada vez mais da luz. Nos aproximamos cada 

vez mais de Deus, do caminho de vida de Deus, da verdade de Deus. Estamos sempre 

aprendendo cada vez mais, o caminho fica cada vez mais claro, cada vez que temos mais 

luz. 

Temos, porém, esse tesouro em vasos de barro... E a Festa dos Tabernáculos também 

representa isso. Que tesouro é esse que temos? A luz de Deus, a verdade que podemos ter 

por meio de Cristo. E temos esse tesouro em vasos barro, nessa morada provisional, como 

ouvimos ontem, que é o que representa a Festa dos Tabernáculos. Podemos ver como Deus 
trabalha em nossas vidas. Temos esse tesouro, a palavra de Deus, a verdade de Deus. E nós 
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temos isto em este corpo físico que está cheio de corrupção, que está cheio de coisas que 
estão erradas, que está cheio de egoísmo. 

... para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Para que ninguém, nunca, 

jamais possa dizer: “Olha o que eu fiz!” Não pode haver orgulho! Não há lugar para orgulho 

na Igreja de Deus, nos seres humanos. Nunca! Nunca! E estou farto disso! Estou cansado de 
ver isso na Igreja! De verdade! Porque foi isso que levou todos à destruição. Orgulho, 

orgulho, orgulho. E de onde vem isso? Quem começou isso? Este mesmo ser! Ele é a fonte 

disso! Ele é a fonte de toda confusão! Ele é a fonte do orgulho e do egoísmo. E Deus agora 

nos está permitindo aprender nesta morada provisional, neste corpo transitório, quão ruim, 

quão doente, quão pervertido isso é e quanto sofrimento essas coisas causam. Para que a 
glória seja dada a Deus. Para que Ele possa trabalhar connosco e nos dar algo tão glorioso, 

tão incrível, que está bem diante de nós agora. Diante de alguns de nós. Isso é o que Deus 

oferece a todos aqueles que Ele chama. 

Em tudo somos atribulados, mas não angustiados... Você tem problemas? Você está 
passando por dificuldades porque escolheu esse caminho de vida? Porque então, como está 

escrito no livro de Apocalipse, você está separado do mundo. A palavra usada no livro de 

Apocalipse é decapitado. Porque você já não faz parte do mundo, você está separado do 

mundo. O mundo te despreza. O mundo não quer ter nada a ver com o que você crê. As 

pessoas no mundo podem até gostar de você, mas elas não suportam o que você crê. 

Em tudo somos atribulados, mas não angustiados; perplexos, mas não desanimados... 
Esta manhã fui dar um passeio enquanto pensava em como serão as coisas no futuro, o que 

fará a Igreja de Deus. Tenho pensado em como somos abençoados por ainda não estar 

vivendo em tempos de tribulação. Embora isto agora esteja muito perto. E no meio de tudo 
isso, somos abençoados por podermos nos concentrar no lado positivo dessas coisas, no que 

virá através disso. Porque é por meio desse mesmo processo que milhares, centenas de 

milhares de pessoas serão levadas à humildade. E esse será o nosso ponto de enfoque. Você 

será inspirado, você será movido no meio de tudo isso. Mesmo que você tenha que ver muita 

dor e sofrimento ao seu redor, você se sentirá motivado ao ver os frutos que tudo isso vai 
produzir. Esse será o seu ponto de enfoque. Será a isto que você vai dedicar a maior parte 

do seu tempo. E isso fará com que o tempo passe mais rápido, até o dia em que Cristo 

voltar. 

Versículo 9 - Perseguidos, mas não desamparados... Há pessoas que nos odeiam. Há 
pessoas que se aproveitam de nós, que fazem chacota de nós. Eu falei sobre isso ontem. Há 

pessoas que se conectam a internet só para ... Não consigo entender que alguém tenha uma 

mente tão perturbada. E você também não consegue entender isso. Essas pessoas só querem 

destruir tudo que tem a ver com a Igreja de Deus. Elas querem destruir você e eu. Elas 

querem destruir tudo o que podem destruir. Mas tudo o que elas conseguem é prejudicar a 
elas mesmas! Elas não entendem o que estão fazendo com sua própria mente, com sua 

consciência e com seu modo de pensar. E é difícil imaginar tal coisa! Perseguidos, mas não 
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desamparados, abatidos, mas não destruídos. Temos muita esperança, temos um 
importante propósito. Nós sabemos disso, vemos isso. E isso nos comove. 

Sempre carregamos a morte de Cristo em nosso corpo... Ou seja, chegaremos aonde 

temos que chegar mesmo que tenhamos que sofrer. E sabe de uma coisa? Não há outra 

maneira de ser transformados. Não há outra maneira de transformar nossa mente que não 
seja passando por sofrimentos nesse corpo humano. Porque somos seres humanos mortais, 

somos físicos. Essa é a razão! Isso é algo que deve estar profundamente arraigado em nossa 

mente. Se você não está sofrendo, algo está errado com você! Se você não está lutando, se 

não está lutando contra certas coisas em sua mente, algo está errado com você! Se você 

está reclamando e chorando: “Isso é muito difícil para mim!” Então você está simplesmente 
dizendo a Deus: “Eu não quero passar por isso! Eu não quero fazer parte da Sua família!” 

Porque NÃO HÁ OUTRA FORMA de fazer parte da família de Deus a não ser passando por 

sofrimentos! Porque então você entende que é humano, carnal, egoísta, cheio de orgulho! E 

você então aprende a odiar isso com todo o seu ser! E isso é emocionante! Wayne disse isso 

ontem. Você aprende como nossa natureza é má. “Que emocionante!” Ele disse: “Quando 
você voltar para casa, você não pode dizer às pessoas que você durante 8 dias como você 

esteve ouvindo que você é ruim.” Porque as pessoas não entenderiam isso! Mas nós 

entendemos e nos sentimos inspirados por tudo isso porque vemos o produto final, vemos o 

que Deus está fazendo! 

Perseguidos, mas não desamparados; abatidos, mas não destruído. Sempre carregamos a 
morte de Cristo em nosso corpo, para que a vida de Cristo também se manifeste em 
nosso corpo. Sofrimento! Isso vem por meio do sofrimento. Porque nós, que vivemos, 
estamos sempre expostos à morte por causa de Cristo, às vezes literalmente, para que a 
vida de Cristo também se manifeste em nossa carne mortal. 

E esse ser é o que está por trás de tudo isso. Esse ser é quem perturba as coisas. Ele adora 

tornar as coisas difíceis para você. O que ele não sabe é que está realmente ajudando a 

Deus. Ele está ajudando a Deus! Isso é incrível! E ele não entende isso. Ele está ajudando a 

Deus em Sua criação. Mas este é o assunto para outro sermão. 

1 Coríntios 15:20 - Mas, agora, Cristo ressuscitou dos mortos e foi feito as primícias dos 
que dormem. Porque, assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição 
dos mortos veio por um homem. Para que a vida continue. Porque, assim como todos 
morrem em Adão... Todos nós fomos criados como seres humanos físicos. Nossa existência é 
temporária. Porque, assim como todos morrem em Adão... Todos nós somos criados para 

viver e morrer. Deus não criou o ser humano para viver eternamente. Deus criou os seres 

humanos como seres mortais, que morrem, que sentem dor, que sofrem! E às vezes 

simplesmente não entendemos quão bela é a criação de Deus. Porque não há outra maneira, 

não há outra forma de criar ELOHIM. E isso é muito inspirador quando você compreende a 
profundidade disto. E quanto mais você entende isso, mais impressionante isto se torna para 

você. 
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Porque, assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em 
Cristo. Mas cada um por sua ordem: Cristo, as primícias... Ou seja, Cristo é o primeiro das 

primícias. …depois os que são de Cristo, na sua vinda. Cristo é o primeiro. E então vêm as 

primícias, os 144.000, a seguinte fase do plano de Deus, ou a primeira colheita. Esta é a 

seguinte fase do plano de Deus, quando Cristo voltar. 

Mas cada um por sua ordem: Cristo, as primícias; depois, os que são de Cristo, na sua 
vinda. Então virá o fim, quando ele entregar o Reino a Deus, o Pai, depois de ter 
destruído todo domínio, autoridade e poder. Em outras palavras, no contexto aqui, tudo 

que ainda não estiver totalmente sujeito a Deus. Porque antes do fim tudo estará sujeito a 
Deus. Principalmente Satanás. Porque agora Satanás é o deus deste mundo. Ele tem poder. 

Porque esse é o propósito de Deus. E isso é algo que às vezes as pessoas têm dificuldade 

para entender. Mas quando esta Festa dos Tabernáculos chegar ao fim, eu acho que você 

entenderá isso muito mais claramente. 

Versículo 25 - Porque é necessário que Cristo reine até que coloque todos os seus 
inimigos debaixo de seus pés. Cristo continuará a reinar. Seu objetivo é colocar tudo em 

sujeição ao Deus Todo-Poderoso. Mas antes tudo estará sujeito a Cristo. O último inimigo a 
ser destruído é a morte, pois Deus colocou tudo sob seu domínio. Sob o domínio de 

Cristo. Deus Todo-Poderoso colocou tudo sob o domínio de Cristo. Ora, quando se diz que 
“tudo” lhe foi sujeito, fica claro que isso não inclui o próprio Deus, que tudo submeteu 
a Cristo. Isto não significa que Deus Pai estará sob o domínio de Cristo. Deus submeteu tudo 

a Cristo e mais tarde Cristo entregará a Deus Pai o domínio de tudo novamente. 

E, quando tudo estiver submetido a ele, então o próprio Filho se submeterá àquele... 
Tudo estará sob o domínio de Deus. …que tudo lhe submeteu, para que Deus seja tudo em 
todos. 

Um pouco mais adiante no versículo 50, no mesmo capítulo. Irmãos, eu lhes declaro que 
carne e sangue não podem herdar o Reino de Deus, nem o que é perecível pode herdar 
o imperecível. Somos efémeros. Deus nos criou dessa maneira. Eis que eu lhes digo um 
mistério: Nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados, num momento, 
num abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta. Pois a trombeta soará, os 
mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Qual era o enfoque 

deles então? A primeira ressurreição. A ressurreição dos 144.000, a próxima ressurreição no 
plano de Deus. Seu enfoque não era a ressurreição que acontecerá depois de 1.000 anos. 

Porque para todos os que Deus chamou naquela época, para todos os gentios aos quais Paulo 

estava pregando o evangelho, para todos aqueles com quem os apóstolos estavam 

trabalhando nos começos da Igreja, o enfoque deles era os seguintes 2.000 anos. Embora 

eles não soubessem quanto tempo ia passar, eles estavam sendo preparados para fazer parte 
das primícias, para fazer parte da primeira grande ressurreição. E todas essas coisas aqui 

foram escritas nesse contexto. Esse é o enfoque das coisas que Paulo escreveu aqui. Embora 

 9



todos tenham que passar pelo mesmo processo de conversão no Milênio e no Grande Trono 
Branco. Todos têm que passar pelo mesmo processo de conversão, embora eles serão 

ressuscitados em diferentes ressurreições para ter a oportunidade de se tornarem parte da 

família de Deus. 

Aqui diz: ... ao som da última trombeta. Isso é muito específico. Isso se refere a uma 
ressurreição muito específica. ...ao som da última trombeta. Já falamos sobre isso na Festa 

das Trombetas. 

Que coisa incrível! Ontem eu estive pensando ontem as coisas que Deus começou a nos 

mostrar na Festa das Trombetas de 2008. No processo que começou então e nas coisas que 
Deus começou a nos revelar. E na seguinte Festa das Trombetas Deus nos deu a compreensão 

sobre os 980 dias, sobre o que significa a expressão “tempo, tempos e meio tempo” para o 

povo de Deus e para a Igreja. E Deus continua nos mostrando certas coisas aqui quando fala 

da última trombeta. Pois a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós 
seremos transformados. Isto se refere aos 144.000 que serão ressuscitados nessa 
ressurreição. 

Pois é necessário que aquilo que é corruptível... E todos nós somos corruptíveis. Nosso 

corpo morre. Mas isso vai muito além. Isso é algo que está relacionado com a maneira como 

os seres humanos vivem. …se revista com o que é incorruptível… Nossa maneira de pensar 
e tudo mais. ...e aquilo que é mortal, se revista de imortalidade. Quando, porém, o que 
é corruptível se revestir de incorruptibilidade, e o que é mortal, de imortalidade, então 
se cumprirá a palavra que está escrita: “A morte foi destruída pela vitória”. “Onde está, 
ó morte, a sua vitória? Onde está, ó morte, o seu aguilhão?” O aguilhão da morte é o 
pecado... Isto é o que dá a Satanás poder sobre os seres humanos. Não se trata apenas da 
morte física, algo que todos os seres humanos experimentam. Se trata de algo que vai além 

da morte física. Porque nossos pecados precisam ser perdoados. Precisamos vencer o 

pecado. E Deus nos abençoa com a capacidade de fazer isso. Passamos por um processo de 

vencer o pecado. Nossos pecados estão perdoados e somos purificados, para que com o 

tempo possamos receber a vida eterna. 

O aguilhão da morte é o pecado... Isto é o que dá a Satanás poder sobre os seres humanos. 

De verdade. Mas, por meio de Cristo, esse poder é retirado de Satanás. E esse é um 

processo impressionante. Isso é algo incrível que Deus nos deu. Todo o plano de Deus é 

verdadeiramente impressionante! ... e o poder do pecado é a lei. Porque só existe um 
caminho que leva à vida. E todos têm que tomar essa decisão. 

Mas graças a Deus, que nos dá a vitória por meio de Cristo nosso Senhor! Temos essa 

esperança em nós. Portanto, meus amados irmãos, mantenham-se firmes, e que nada os 
abale. Sejam sempre dedicados à obra do Senhor... Lute! Continue lutando! Você 
simplesmente continua lutando. Você segue em frente. Você se esforça para viver de acordo 
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com o que Deus lhe dá. ...pois vocês sabem que, no Senhor, o trabalho de vocês não será 
em vão. Versículos poderosos! 

Vamos agora a João 2:15 - Não amem o mundo... As mesmas palavras, as mesmas 

expressões e termos que são usados quando a Bíblia diz que Satanás é o deus deste mundo. 

Não amem o mundo ... As coisas deste mundo, os caminhos do mundo, os caminhos dos 
seres humanos nos últimos 6.000 anos. ... nem as coisas do mundo. Coisas que estão 

baseadas no egoísmo, no orgulho e tudo mais. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não 
está nele. E isso é uma batalha! Somos poderosamente influenciados pelas coisas do mundo 

ao nosso redor. Antes da Festa dos Tabernáculos falamos sobre como devemos nos vestir, 

como usar biquíni, etc. Essas são pequenas coisas que influenciam a maneira como as 
pessoas pensam. Nos preocupamos muito com o que as outras pessoas pensam, com o que as 

outras pessoas querem quando se trata de moda ou coisas dessa natureza. A música que as 

pessoas ouvem no mundo, etc. Não queremos desentoar. As pessoas querem se encaixar e 

querem o que está na moda. Seja o que for que isso signifique. E essas coisas significam 

“amar” este mundo, porque nos deixamos influenciar por este mundo. Temos que ser 
diferentes! Representamos um mundo diferente. Todos nós. E muito em breve somos nós 

que vamos ajudar a ditar os padrões em um novo mundo. Em tudo. Uma nova forma de vida 

que afetará coisas como a música, a moda, a diversão e tudo mais. 

Se alguém ama o mundo ... Se você se deixa influenciar pelo mundo, se você continua a ser 
atraído pelas coisas do mundo, Deus então diz que o amor do Pai não está em você. E esta 

é uma batalha constante. Ou demonstramos que amamos a Deus e lutamos contra essas 

coisas, ou amamos o mundo e ignoramos o que Deus nos dá, o que Deus nos oferece. 

Versículo 16 - Porque tudo o que há no mundo - a concupiscência da carne, a 
concupiscência dos olhos e a soberba da vida - não vem do Pai, mas do mundo. E que 

mundo é esse? Satanás. O caminho do mundo é o caminho de Satanás: a concupiscência da 

carne. Satanás sabe tudo sobre a luxúria, sobre os desejos errados, sobre o orgulho. Porque 

essa é a mentalidade dele. Ele acha que essas coisas são certas. E ele sabe como fazer com 

que outros sigam o mesmo caminho. Os seres humanos tendem a ceder facilmente a essas 
coisas. Porque assim é como somos. Desde o momento em que nascemos. Desde muito 

novos, desde que somos bebês, aprendemos rapidamente a ser egoístas, aprendemos como 

chamar a atenção de nossos pais e de outras pessoas. E as coisas que fazemos para chamar a 

atenção dos outros nem sempre são boas.  

...e a soberba da vida – não vem do Pai, mas do mundo. Esse é o caminho de Satanás. A 

concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, é claro que nada 

disso vem de Deus. Mas Deus nos criou assim. Estamos sujeitos a essas coisas. Ele nos criou 

sujeitos a tais coisas. E é impressionante entender isto. Deus nos criou para estarmos 

sujeitos a tais coisas. Incrível! Vamos falar mais sobre isso durante esta Festa. 
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O mundo passa com as suas concupiscências, mas aquele que faz a vontade de Deus 
permanece para sempre. E isto é o que nos fortalece. Esta é a nossa esperança. Isto é o 

que queremos. Queremos fazer a vontade de Deus. Escolhemos fazer a vontade de Deus. 

Queremos fazer o que é certo porque vemos que isto dá bons resultados. Porque a família 

de Deus segue os caminhos de Deus. E se fizermos a vontade de Deus, podemos fazer parte 

de Sua família, podemos produzir bons frutos em Sua família. 

Filhinhos, esta é a última hora e, assim como vocês ouviram que o anticristo está vindo, 
já agora muitos anticristos têm surgido. E na Igreja que está dispersa, os dispersos não 

entendem o que significa anticristo. Eles pensam que se trata de uma pessoa, de um 

indivíduo que será o anticristo. E você pensa: “Isso é tão simples. Se é certo que no tempo 
do fim um indivíduo se levantará como o anticristo, como pode ser que aqui está escrito já 

agora muitos anticristos têm surgido?” Anticristo são todos os que têm a oportunidade de 

seguir o caminho de vida de Deus, mas que se voltam contra Deus, rejeitam o espírito de 

Deus porque já não querem que o espírito de Deus viva neles. São todos aqueles que, por 

causa do pecado, escolhem seguir um caminho diferente. E a verdade é que eles não se 
submetem a Deus. Eles não querem, eles não desejam ter o espírito de Deus. E isso é o que 

aconteceu com milhares de pessoas que antes tinham o espírito de Deus, mas que agora 

estão separadas da corrente do espírito de Deus. Elas se tornam anticristos. E a verdade é 

que elas estão em contra de Cristo. As pessoas no mundo que nunca conheceram o caminho 

de vida de Deus não podem se voltar contra Cristo. Porque elas não conhecem a Cristo. Elas 
não sabem nada sobre Cristo, sobre Deus, sobre a verdade. Elas simplesmente não sabem 

nada disto! Somente as pessoas que foram chamadas a conhecer verdade podem chegar a 

um ponto em que elas se voltem contra Cristo. Porque o resto do mundo já está contra 

Cristo e contra Deus. Isto sempre foi assim. O contexto aqui é diferente. João escreveu isto 

para a Igreja. 

Por isso sabemos que esta é a última hora. Eles saíram do nosso meio... Isso se refere 

àqueles que eram que antes eram parte da Igreja de Deus. A pessoas com quem antes 

tínhamos comunhão na Igreja de Deus. ...mas na realidade não eram dos nossos, pois, se 
fossem dos nossos, teriam permanecido connosco. As pessoas tomam certas decisões. E a 
profecia diz que no tempo do fim milhares e milhares de pessoas tomariam a mesma decisão 

de adormecer, de tornar-se letárgicas, e que o amor de muitos esfriaria. E todas essas coisas 

estão relacionadas com o que aconteceu connosco na Igreja. E é somente pela graça de 

Deus que estamos aqui. Porque o plano de Deus é que um remanescente da Igreja 

permaneça, para que a Igreja possa seguir em frente. E graças a Deus podemos fazer parte 
disso. Muitos que antes faziam parte da Igreja de Deus foram despertados para fazer parte 

desse remanescente. Mas agora já não somos muitos. Mas seguimos em frente, seguimos 

trabalhando até a volta de Cristo. Continuamos preparando-nos para o Reino de Deus. Aqui 

diz: ...pois, se fossem dos nossos, teriam permanecido connosco. Mas elas nos deixaram 
para que ficasse bem claro que nenhuma delas era dos nossos. E não somente agora! Isso 
aconteceu em diferentes épocas nos últimos 2.000 anos. Mas isso é algo profético, algo que 

aconteceria no tempo do fim. Nós experimentamos isso. 
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Nossa batalha contra esse ser, contra os caminhos de Satanás, contra os caminhos deste 

mundo é uma batalha constante. Devemos lutar. Devemos escolher lutar, devemos desejar 

lutar e não deixar a vida simplesmente seguir seu curso. Estamos em uma guerra! E se não 

estivermos lutando nesta guerra dia após dia, algo está muito errado connosco 

espiritualmente. 

Vamos a Atos 26. Paulo aqui conta ao rei Agripa como foi sua conversão. Porque esse ser 

está sempre detrás dos bastidores, o tempo todo, influenciando constantemente os seres 

humanos, tentando afastar os seres humanos cada vez mais da verdade, da luz. Ele tenta 

deturpar o caminho de vida de Deus. Como no judaísmo. Os judeus na época de Cristo 
estavam completamente errados. Cristo condenou a todos eles! Eles estavam todos errados! 

O que eles faziam estava errado, seus líderes estavam errados, sua motivação estava 

errada. Tudo o que eles faziam estava baseado em coisas que estavam erradas. Eles não se 

esforçavam para ser fiéis a Deus e para servir a Deus em sinceridade e em verdade. Nenhum 

deles! Como todas as religiões e os líderes dessas religiões deste mundo. Olhem o que 
Satanás fez com o cristianismo. Algo espantoso! Um engano aqui, um engano ali, 

distorcendo as coisas e confundindo as pessoas no que diz respeito a Deus, o plano e o 

propósito de Deus. E a medida que Deus revela as coisas aos seres humanos, gradualmente, 

Satanás sempre está aí para deturpar e distorcer o que Deus revela. Assombroso! 

Atos 26:12 - Numa dessas viagens eu estava indo para Damasco, com autorização e 
permissão dos principais sacerdotes. Paulo está contando ao rei Agripa sobre sua 

conversão. Ele lhe diz aqui que nessa época ele tinha autoridade para fazer certas coisas. 

Ele deu sus aprovação para que Estevão fosse martirizado e condenado à morte. Foi ele 

quem lhes deu permissão para fazer essas coisas. “Sim. Matem a ele!” Ele perseguia a 
Igreja. Ele queria destruir a Igreja! Ele estava disposto a destruir qualquer remanescente. 

Os principais sacerdotes deram a ele autoridade para fazer isso. 

Por volta do meio-dia, ó rei, vi no caminho uma luz do céu, que excedia o esplendor do 
sol, cuja claridade me envolveu a mim e aos que iam comigo. E, caindo nós todos por 
terra, ouvi uma voz que me falava e, em língua hebraica, dizia: Saulo, Saulo, por que 
me persegues? Dura coisa te é recalcitrar contra os aguilhões. Esses aguilhes eram presos 

às pontas de varas compridas usadas para guiar o gado, os bois, etc. E essa expressão se usa 

para descrever alguém que está resistindo a algo. “Você está resistindo a Deus? Por que 

você resiste a Deus? Por que você resiste a mim?” Então perguntei: “Quem és tu, Senhor?” 
Respondeu o Senhor: “Sou Cristo, a quem você está perseguindo. Que acontecimento 

mais incrível! Você pode imaginar isto? A pessoa que estava sendo seguida por aqueles que 

ele perseguia. A pessoa que eles disseram que havia morrido e ressuscitado. E Paulo tentava 

silenciar esses boatos, tentava pôr um fim a essas histórias. Paulo não acreditava em nada 

daquilo. Ele era um fervente seguidor do judaísmo. Ele não acreditava que essa pessoa era 
o Messias. Esse individuo estava morto! Essa não era a ideia que os judeus tinham do 

Messias, daquele que havia de vir como o Messias. Eles não entendiam que Cristo primeiro 
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tinha que ser o sacrifício do Pessach. E o que tinha acontecido com esse indivíduo não 
condizia com as ideias e crenças que eles tinham sobre o Messias. 

Mas agora essa pessoa estava falando com Paulo. “O que você está fazendo? Eu sou aquele a 

quem você persegue, aquele contra o qual você luta, aquele cujos seguidores você pretende 

matar. Você está perseguindo aqueles que me seguem para acabar com eles! Eu sou Cristo, 
a quem você persegue. Agora levante-se e me escute. Eu apareci a você para o escolher 
como meu servo, a fim de que você conte aos outros o que viu hoje e anuncie o que eu 
lhe vou revelar. “O que eu vou te mostrar”, em outras palavras. Que incrível o que o Paulo 

experimentou aqui, as coisas que aconteceram com ele! E o susto que ele levou! Deus não 

revelou a verdade a ele da mesma maneira que Ele revela a verdade a nós. Paulo começou a 
entender a verdade. Ele tinha aprendido muitas coisas no Judaísmo. Paulo teve os melhores 

professores. Paulo era o candidato ideal para fazer a impressionante outra que ele ia 

realizar. Deus já havia começado a moldar e formar a Paulo muito antes. Antes disto Paulo 

tinha sido professor, tinha recebido a melhor educação no Judaísmo. Paulo era uma pessoa 

muito culta, uma pessoa que estava profundamente convencido das coisas que acreditava. E 
então Paulo começou a compreender que Cristo tinha cumprido o significado do Pessach. 

Paulo começou a ver que tudo isso se encaixava em suas crenças. Deus abriu sua mente para 

que ele pudesse ver todas essas coisas. Deus pôde começar a usar Paulo como apóstolo logo 

a seguir, de uma forma muito poderosa! Incrível! 

Quando Deus trabalha com alguém, Ele molda e forma a essa pessoa... Como aconteceu 

com muitos de nós quando estávamos dormindo. E também com outras pessoas que ainda 

dormem. Deus abriu nossa mente de repente e nos ajudou a entender tudo o que havia 

acontecido. Pessoas que estiveram dormindo por 5, 10 anos depois da apostasia, e de 

repente, Deus abre suas mentes e elas começam a ver o que aconteceu, o que Deus revelou 
a Sua Igreja. E quando elas voltam elas voltam mais fortes do que nunca. Porque todos nós 

podemos ser fortalecidos através das coisas pelas que passamos, através das coisas que 

aprendemos. Podemos estar mais profundamente convencidos das coisas em que cremos. 

Podemos ser poderosos instrumentos nas mãos de Deus para fazer essa obra. É 

impressionante entender como Deus trabalha em nossas vidas, como Deus pode trabalhar 
em nossas vidas. 

Continuando: Eu o livrarei do seu próprio povo e dos gentios, aos quais eu o envio 18 
para abrir-lhes os olhos e convertê-los das trevas para a luz, e do poder de Satanás para 
Deus... É isso que Deus faz quando Ele nos chama! Deus ia usar Paulo para livrar os gentios 
do domínio de Satanás e leva-los a Deus, para que eles pudessem servir a Deus. 

Especialmente entre os gentios. As coisas que tiveram que acontecer lá. Porque eles não 

sabiam nada sobre Deus. Os seguidores do judaísmo sabem algumas coisas sobre Deus. Os 

seguidores do cristianismo também sabem algumas coisas sobre Deus. E quando Deus 

começa a atrair uma pessoa á verdade, se essa pessoa já sabe algo sobre Deus, então essa 
pessoa pode começar a aprender muito mais facilmente do que uma pessoa que é budista, 

hindu ou o que seja. Porque geralmente essas pessoas já ouviram ou leram sobre essas 
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coisas. Não é tão difícil trabalhar com essas pessoas. E o mesmo acontece com os seguidores 
do Islã. Não será fácil trabalhar com eles. Porque, quando se trata de conhecimento sobre 

Deus, eles ainda estão nos tempos de Abraão. Eles não têm a vantagem de conhecer as 

coisas que Deus revelou no Antigo Testamento. Eles não sabem y não querem saber o que 

Deus revelou no Novo Testamento. E eles não querem saber. 

E é por isso que será mais difícil trabalhar com eles. É por isso que alguns deles não vão 

querer celebrar a Festa dos Tabernáculos. Por causa disso e por causa dos preconceitos que 

eles têm, coisas que estão profundamente arraigadas em suas mentes. Eles não ficarão 

entusiasmados em poder celebrar a Festa dos Tabernáculos. Porque isso parece algo do 

judaísmo. “Ir para Jerusalém? Enviar representantes a Jerusalém? Você deve estar 
brincando!” Isso será muito difícil para eles. Isto não vai ser fácil. As coisas serão mais 

fáceis para os hindus do que para os seguidores do Islã. Em sério! Porque eles não precisarão 

se enfrentar a todos os preconceitos que os seguidores do Islã têm. Eles podem aprender 

muito rápido que seus deuses são apenas pedra e nada mais. Seus deuses não são nada! Será 

fácil para eles entender isto. “Toda minha vida eu acreditei em algo que em realidade não é 
nada!” Mas isso será um pouco diferente para os seguidores do Islã. As coisas não serão 

fáceis para eles. Porque eles terão que lidar com coisas que estão profundamente 

arraigadas em sua mentalidade. 

Continuando aqui. Paulo conta sua história ao rei Agripa. Paulo conta como Deus o chamou 
para trabalhar com ele, para transformá-lo. E isso deve ter sido um choque para o rei 

Agripa. Ele estava ali sentado escutando a história de Paulo, escutando Paulo contar sobre 

sua conversão, sobre as coisas que aconteceram com ele. Um homem que antes perseguia 

aos seguidores de Cristo porque que ria acabar com todos eles.  Um homem que tentou 

apagar todos os vestígios da obra de Cristo, todo o conhecimento sobre Cristo, sobre sua 
morte. E aqui Paulo está dizendo ao rei que ele viu uma luz cujo brilho envolvia ele e os que 

o acompanhavam. Que todos eles caíram no chão e que ele ouviu uma voz que lhe disse: 

“Você está me perseguindo. Mas estou enviando você aos gentios para que suas mentes 

sejam abertas e eles se convertam das trevas à luz, e do poder de Satanás ao poder de 

Deus. ...a fim de que recebam o perdão dos pecados e herança entre os que são 
santificados pela fé em mim. Paulo lhe conta tudo o que Cristo tinha dito a ele. 

Assim, rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial. “Você deve crer isto!” Paulo 

agora tinha toda a atenção do rei. Ele estava impressionado com a história de Paulo. 
Preguei em primeiro lugar aos que estavam em Damasco, depois aos que estavam em 
Jerusalém e em toda a Judeia, e também aos gentios, dizendo que se arrependessem e 
se voltassem para Deus, praticando obras que mostrassem o seu arrependimento. A prova 

do seu arrependimento. É por isso que na Igreja de Deus o ministério tem que ter prova, 

tem que ter certeza de certas coisas. Se uma pessoa não está totalmente convencida de que 

deve guardar o Shabbat no sétimo dia, se uma pessoa ainda trabalha no Shabbat - ou na 
sexta-feira depois o pôr do sol - essa pessoa ainda não está pronta para a Igreja de Deus. 

Porque essa pessoa não fez a primeira coisa que precisa fazer para demonstrar sua 
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convicção, mostrar os frutos do arrependimento. Essa pessoa ainda não está pronta para ir a 
presença de Deus no dia que Deus nos manda ir a Sua presença, como ouvimos ontem. 

E isto é o mesmo com o dízimo. Se uma pessoa não está disposta a reconhecer que tudo 

pertence a Deus e que Ele nos permite... Tudo pertence a Deus! E, claro, eu quero dar a 

Deus o que pertence a Deus. Porque eu creio nisso, eu creio que isso é a verdade. Eu quero 
me arrepender, quero mudar minha vida. E aí onde é isto começa! É por isso que essas duas 

coisas são tão importantes: o dízimo e os Sabbaths de Deus. O Shabbat semanal e os Dias 

Sagrados anuais de Deus. Não apenas o Shabbat semanal, mas também os Shabbat anuais. 

Se não estivermos dispostos a obedecer a isso, não podemos seguir em frente. Porque 

estamos ignorando o que Deus nos está dizendo. 

E Paulo continua aqui, dizendo: ...dizendo que se arrependessem e se voltassem para 
Deus, praticando obras que mostrassem o seu arrependimento. Por isso os judeus me 
prenderam no pátio do templo e tentaram matar-me. E isso não é nenhuma novidade! As 

pessoas não simpatizam muito com você. Elas não creem no que você crê. A verdade é que 
elas gostariam te ver você morto. Talvez elas se contenham e não ponham as mãos em vocês 

porque vivemos em um mundo “civilizado”. Mas, mesmo assim, alguns não hesitariam em 

matar você. E Paulo aqui está dizendo ao rei o que os judeus queriam fazer com ele. Paulo 

diz que isto tinha lhe comovido tanto, que estava tão convencido que esse caminho de vida 

era o correto, que ele estava disposto a fazer o que fosse que tivesse que fazer, mesmo que 
isso significasse sua morte. Mas tenho contado com a ajuda de Deus até o dia de hoje, e, 
por este motivo, eu permaneço firme... Eu sigo em frente. Eu ainda estou vivo. Eu 

continuo fazendo a obra que Deus me confiou. Eu o farei. ...e dou testemunho tanto a 
gente simples como a gente importante. Eu testifico a quem Deus permite que eu 

testifique. Eu conto a eles o que aconteceu comigo, a experiência que eu tive. Não estou 
dizendo nada além do que os profetas e Moisés disseram que haveria de acontecer: que 
o Cristo haveria de sofrer e, sendo o primeiro a ressuscitar dentre os mortos, 
proclamaria luz para o seu próprio povo e para os gentios. Uma história impressionante 

sobre seu chamado, sobre as coisas pelas quais ele passou. Deus chamou a Paulo para tirar 

as pessoas, gentios, do domínio de Satanás, do poder de Satanás e leva-las a Deus. E Paulo 
estava contando tudo isso na presença desse rei. E o rei ficou muito comovido com a 

história de Paulo. Ele também viu outra coisa. O rei viu uma pessoa que tinha passado por 

uma grande mudança em sua vida. 

E o ponto em tudo isso é que Satanás sempre está aí. Ele está sempre detrás dos bastidores, 
tentando frustrar o plano de Deus, tentando prejudicar os seres humanos, tentando impedir 

que as pessoas abracem o caminho de vida de Deus, abracem a verdade. 

E também temos um exemplo mais recente da influência destrutiva de Satanás. Algo que 

muitos de nós testemunhamos. Muitos dos que estamos aqui ou em outras partes do mundo 
celebrando a Festa dos Tabernáculos testemunhamos o impressionante acontecimento que é 

descrito em 2 Tessalonicenses 2. É por isso que eu acho incrível que eu tenha me encontrado 
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com o filho do homem que foi o responsável pelo que aconteceu na Igreja de Deus no 
aeroporto quando estava vindo para aqui para celebrar a Festa dos Tabernáculos. Que 

grande coincidência que ele esteja nesta mesma região este ano, nesta época do ano! E que 

eu possa lhes contar o que aconteceu. Essas coisas não acontecem por acaso. Deus tem um 

propósito em tudo isso. E talvez esse propósito seja simplesmente deixar claro que há coisas 

acontecendo no mundo espiritual ao nosso redor. 

2 Tessalonicenses 2:8 - Então será revelado o iníquo, a quem Cristo matará com o sopro 
de sua boca e destruirá pela manifestação de sua vinda. Não vou entrar em detalhes 

sobre esses versículos porque já falamos sobre eles muitas vezes antes. Mas este foi o sinal 

para à Igreja de Deus de que agora estamos no tempo do fim. Que o tempo do fim havia 
começado. Isto foi o que este acontecimento revelou à Igreja de Deus! Isso é algo 

impressionante, é algo muito claro. De verdade! A vinda desse iníquo é segundo a ação de 
Satanás... Esse é o poder que estava por trás dele. Não nele. Isso não significa que ele 

estava possuído. Vemos essas coisas nas produções de Hollywood. Pessoas com olhos grandes 

e cheios de insetos fazendo coisas estranhas, usando poderes estranhos. Os demônios 
querem que tenhamos medo deles. E não devemos ter medo de nada. Mas na Igreja de 

Deus, alguns carregam isso na sua bagagem porque vemos essas coisas em estúpidos 

programas de TV. Eles querem que tenhamos medo deles. Você não precisa ter medo desses 

seres! Não há nada a temer! Eles são simplesmente seres perturbados que não têm poder 

sobre nossa vida. Porque: “Maior é aquele que está em nós do que aquele que está no 
mundo!” 

Eles não têm poder sobre o povo de Deus. Às vezes esses seres tentam exercer sua 

influência sobre as pessoas, brincam com a mente das pessoas e confundem as pessoas. 

Vemos muitas vezes pessoas que tiveram essas experiências. Porque esses seres querem 
exercer influência sobre a Igreja para assim envolver as pessoas e entrar em suas vidas. E eu 

tenho muita pena das pessoas que passam por essas coisas. Elas perdem o controle de sua 

mente e de seu comportamento. Isto é algo horrível! Porque esses seres têm muito poder e 

influência sobre os seres humanos. E por causa do pecado e de outras coisas Deus então 

permite que eles façam isso. 

Mas vou lhes dizer uma coisa a todos na Igreja de Deus: se depois que Deus atrai você á 

verdade, você continua a se submeter à verdade, esses seres não vão querer estar perto de 

você. Eles sempre estão sempre transmitindo coisas à sua mente, mas quanto mais forte 

você fica menos influencia eles têm sobre você. E com o tempo eles já não querem estar 
perto de você. Eles não querem estar perto de você! Porque eles não podem estar onde 

Deus está! Eles não podem estar perto de você porque Deus está em você e eles sabem 

disso. Eles não podem estar perto de uma pessoa que foi gerada pelo espírito de Deus, que 

tem o espírito de Deus em sua vida. Depois que você é batizado o espírito de Deus vive em 

você e eles sabem quem você é. Eles conhecem esse poder e eles não gostam de estar perto 
disto. Embora eles continuem transmitindo coisas à sua mente, eles continuam tentando 

separar você do poder de Deus usando pra isto todo tipo de coisas. Eles conhecem nossas 
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fraquezas e tentam transmitir coisas à nossa mente. Mas isso não dura muito. E quanto mais 
você resiste a essas coisas, mais você se fortalece e mais esses seres se afastam de você. 

É por isso que disse a algumas pessoas que quando você ouve os hinos que estão no site da 

Igreja, sabe o que acontece? Eles não suportam isto! Eles não suportam ouvir hinos de 

louvor a Deus, que falam sobre a verdade de Deus! Eles não suportam estar em um 
ambiente assim. Eles não gostam de ouvir essas coisas! Eles não querem ouvir isso! Eles 

fogem para longe! E quanto mais você se aproxima de Deus, mais eles fogem de você. E 

menos influência eles terão em sua vida. Porque às vezes as pessoas dizem que esses seres 

estão influenciando suas vidas. E eu penso: “O que há de errado com você? O que é que 

você está fazendo de errado? Se Deus chamou a você e você está se submetendo a Deus, se 
você obedece a Deus em tudo na sua vida...” Porque eu não estou com você a cada minuto 

do dia para saber o que você está fazendo. Eu não conheço suas fraquezas. Não sei se você 

está mentindo ou fazendo seja o que for. 

Mas eu conheço o poder do espírito de Deus. E eu sei que se esses seres estão influenciando 
sua vida é porque você está fazendo algo errado. Você não está se submetendo a Deus como 

deveria! Isto é algo que eu simplesmente sei! Eu disse ao ministério que, se isso está 

acontecendo, as pessoas estão mentindo a eles. Surpresa, surpresa! Esses seres mentem. E 

se eles influenciam uma pessoa e essa pessoa mente, então há algo muito errado na vida 

dessa pessoa! Incrível! Espero que todos nós entendamos isso. 

Quanto mais você se aproxima de Deus, menos influência esses seres podem exercer sobre 

você. Em sério. Mas se você está fraco porque no não se arrepende de seus pecados, se você 

não mudar, então esses seres podem influenciar sua vida. E você não pode vencê-los. Eles 

são vão atrás de você! Eles já enganaram o mundo. E muito em breve isso vai mudar. E no 
sermão de hoje vamos falar sobre essa mudança que em breve vai começar a ocorrer. 

E foi esse individuo que começou a Apostasia na Igreja de Deus. Ele foi o responsável por 

isso. E o que esse individuo fez desencadeou a abertura do Primeiro Selo do livro do 

Apocalipse. Foi esse indivíduo que cometeu este grave pecado na Igreja de Deus. Porque era 
inconcebível que alguém pudesse dizer à Igreja de Deus: “Não precisamos mais guardar o 

Shabbat. O Shabbat já não é mais um sinal de que somos povo de Deus. Cristo é esse sinal 

agora.” Não! Cristo não é esse sinal. Ele é nosso Pessach, Ele é nosso Sumo Sacerdote. Deus 

não nos deu isso como um sinal. Ele é nosso Sumo Sacerdote! Ele é nosso Pessach! O Shabbat 

é um sinal para o povo de Deus, é um começo. Ambos, tanto os Sabbaths semanais como os 
Sabbaths anuais. Isso é o que identifica o povo de Deus. Porque se uma pessoa não guarda o 

Shabbat semanal e os Sabbaths anuais, essa pessoa não pertence a Deus. E isso elimina da 

lista a muitas pessoas no mundo. Somente aqueles que estão dispersados podem chegar um 

pouco perto disso. Com o tempo nós começamos a entender outras coisas que agora 

podemos julgar e discernir. 
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Mas, novamente, esse indivíduo disse à Igreja de Deus que já não era necessário que 
guardássemos o Shabbat. Ele também disse que já não era necessário que entregássemos o 

dízimo. Mas então, eu acho que alguns meses depois disto, eles tiveram que reconsiderar 

essa doutrina porque as pessoas pararam de entregar o dízimo. As pessoas começaram a 

pensar: “Só darei uma oferta de vez em quando! E eu vou dar o que eu quero!” E sabe de 

uma coisa? As pessoas não queriam dar 10% de seu salário a Deus. E então eles tiveram que 
reconsiderar essa doutrina. Mas quanto aos Dias Sagrados e tudo mais, eles disseram que 

podíamos adorar a Deus em qualquer dia da semana. E alguns continuaram fazendo isso no 

Shabbat, no sétimo dia, porque ... Não quero falar sobre isso agora. Mas é impressionante o 

que aconteceu então. É surpreendente que as pessoas tenham sido convencidas dessas 

coisas. 

É você novo na Igreja de Deus? Coloque-se no lugar dessas pessoas e pense nisto. O que você 

faria se alguém lhe dissesse algo assim? E posso dizer com toda certeza, e pela experiência 

que tenho, que se isso acontecer em alguns anos, você fará exatamente o mesmo que todos 

nós fizemos na Igreja de Deus. Você vai adormecer e vai se dispersar! Um terço das pessoas 
voltaria ao protestantismo, ao culto aos domingos. E outro terço ficaria muito desapontado. 

Porque você acredita que esta é a verdade. E você ficaria muito desapontado. Você se 

perguntaria: “Como algo assim pode acontecer com a Igreja de Deus? Se esta é a Igreja de 

Deus, como isso pode acontecer com a Igreja de Deus?!” Você ficaria com medo e desistiria 

de tudo. Você ficaria tão desapontado que abandonaria qualquer forma de religião. Você se 
tornaria um ateu. Em sério! Porque você ficaria muito desapontado. Porque nada disto 

chega perto do que você acredita ser verdade! E o outro terço estaria tentando manter o 

que eles tinham antes. Isso é exatamente o que aconteceria. Você estaria profundamente 

dormindo, tentando fazer o que fizemos no passado, mas sem o espírito de Deus. Porque 

você estaria adormecido. 

Nunca pense que o que aconteceu com a Igreja de Deus não pode acontecer com você! 

Porque isso pode acontecer com qualquer pessoa. Isso também pode acontecer no Milênio. 

Não com todos. Alguns podem adormecer mesmo antes que o Milênio comece. Eles então 

terão que ser ressuscitados no final dos 1.000 anos para viver uma vida física novamente. 
Porque eles rejeitaram o que Deus lhes ofereceu. Eles não se apegaram a isso com todas as 

suas forças, com todo o seu ser. Isso vai acontecer com algumas pessoas. Eu oro e espero 

que isso não aconteça com nenhum de nós aqui. Em sério. Mas isso pode acontecer. Isso é 

algo com que devemos aprender. Devemos entender que isso pode acontecer mesmo quando 

esse ser já não esteja entre os seres humanos. E também pode acontecer agora que ele está 
entre os seres humanos! 

Nós passamos por isso. Vimos esse poder agir na Igreja de Deus, através desse indivíduo. 

Vimos tudo o que ele fez. Aqui fica muito claro de onde vem seu poder, sua força para fazer 

o que ele fez com toda a Igreja. O que aconteceu em toda a Igreja foi obra de Satanás, foi 
obra desse ser. ...com todo o poder, com sinais e com maravilhas enganadoras... Sinais 

enganadores. Se você entende o significado dessas palavras no idioma grego então você 
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entende que isto foi algo realmente incrível. Tudo era mentira, mas era algo miraculoso. 
Basta com olhar a quantidade de pessoas que aceitaram tudo isso com muito entusiasmo. 

Foi por causa desse poder, foi por causa desse ser. ...com todo o poder, com sinais e com 
maravilhas enganadoras. Ele fará uso de todas as formas de engano da injustiça para os 
que estão perecendo, porquanto rejeitaram o amor à verdade, para que pudessem ser 
salvos. O que aconteceu foi algo muito poderoso. E graças a Deus que Ele teve misericórdia 
de nós. Porque Ele tinha um propósito com um remanescente. O propósito de Deus é um dia 

acordar a muitos. Deus os ressuscitará nos 100 anos e lhes oferecerá a oportunidade de ver 

o que eles fizeram e se arrependerem. 

Por essa razão Deus lhes envia um poder sedutor, a fim de que creiam na mentira, e 
sejam condenados, julgados, todos os que não creram na verdade, mas tiveram prazer 
na injustiça. A isso se resume tudo isto. Os seres humanos têm prazer na injustiça. Assim 

somos os seres humanos. Se não ficarmos alertas, se não ficarmos espiritualmente 

despertos, tropeçamos e caímos. 

Satanás sempre está detrás dos bastidores, ele sempre está por perto para confundir, para 

deturpar as coisas com a intenção de arruinar o plano e o propósito de Deus. Mas tudo o que 

ele faz serve para ajudar a alcançar isso. E é impressionante entender isto. Tudo que 

Satanás faz serve apenas para ajudar a cumprir o plano de Deus. Como na história de Ester. 

Como o que Hamã fez com a rainha Ester e com Mardoqueu. Tudo o que Hamã fez se voltou 
contra ele. E, embora em maior escala, isto é exatamente o que acontece com Satanás. 

Exatamente o mesmo! Exatamente o mesmo! 

A influência de Satanás é algo incrível. Também na Igreja. É por isso que você deve estar 

constantemente em guarda. Temos que estar sempre alertas. Porque por trás de tudo que 
aconteceu com toda a Igreja na Era de Laodicéia, por trás de todas as coisas que 

aconteceram com as pessoas em todas as outras eras da Igreja de Deus, estava esse ser. 

Porque seu principal objetivo é destruir àqueles que Deus chamou, àqueles com quem Deus 

está trabalhando. Ele quer destruí-los a todos. Ele luta contra Deus. 

Tiago 4:1 - De onde vêm as guerras e contendas que há entre vocês? Isso me faz pensar 

nos tempos da Igreja de Deus Mundial, antes da Apostasia. Era difícil para as pessoas na 

Igreja de Deus entender esses versículos, entender que eles se referem à Igreja. Deus 

chama as coisas pelo seu nome. E Tiago não escreveu isto para as pessoas do mundo. Ele 

não está dizendo às pessoas do mundo: “De onde vêm as guerras e conflitos que há entre 
vocês?” Ele está falando isto à Igreja de Deus. Tiago escreveu isso por inspiração do espírito 

de Deus. De onde vêm as guerras e contendas que há entre vocês? Não são precisamente 
dos maus desejos que estão sempre lutando dentro de vocês.? Queremos certas coisas. E 

como queremos essas coisas? A nossa maneira. Tudo tem que ser sempre “do meu jeito”, 

porque “meu jeito” é o melhor. Não é assim? Não é assim que pensamos os seres humanos? 
Se você não entende isso sobre sua natureza, então há algo errado com você. Você vê isto? 

Tudo sempre é melhor quando os outros concordam com você, quando os outros fazem as 
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coisas da maneira que você diz. Quando seu cônjuge, seus filhos, seus pais, seu chefe ou 
seus empregados fazem as coisas ada maneira que você quer. Porque assim é como os 

empregados devem ser. Eles devem fazer as coisas como o chefe manda. Mas isto é outra 

história. Assim somos os seres humanos. 

Vocês cobiçam coisas, e não as têm. Queremos algo que não é correto, que não é 
adequado para nós. Ou que não é saudável para nós. …e não as têm. E repito que isso está 

sendo dito ao povo de Deus, à Igreja. Assim é como pensamos os seres humanos. Eu escrevi 

o seguinte entre parênteses em minhas anotações: Você acha que isso não é parte da sua 

natureza, que não é algo contra o qual você tenha de lutar? Vocês cobiçam coisas, e não as 
têm. Porque se você não entende que sua natureza é assim, que você tem que lutar contra 
essas coisas, então você tem um problema. Porque então há algo aqui que você não pode 

ver. 

Vocês matam ... Isto é o mesmo aqui. Você entende que isso faz parte da sua natureza? 

Vocês matam ... Normalmente não pensamos isso sobre nós mesmos na Igreja de Deus! Não 
pensamos que somos assim! Não achamos que somos capazes de matar alguém! Mas toda 

vez que você faz algo que magoa outra pessoa, toda vez que você diz algo que fere a outra 

pessoa, toda vez que fala mal de outra pessoa, você está cometendo um assassinato. Você é 

um ASSASSINO! Isso é o que Deus diz que você é. Mas nós não gostamos de chamar isto 

assim. Deus diz as coisas como elas são. Ele chama as coisas pelo nome para que possamos 
entender que isso está errado, para que possamos entender de onde vem esse erro. Temos 

que abominar o mal para poder parar de fazer o mal. É por isso que está escrito muito 

claramente em 1 João que, se não amamos alguém, então odiamos essa pessoa. E você pode 

dizer: “Eu não odeio ninguém. Eu não odeio ninguém!” Não pensamos que odiamos as 

pessoas. Mas Deus chama as coisas pelo nome. O odio é o mesmo que assassinato. 

Se você maltrata alguém, se sua intenção é má, se você só faz as coisas por interesse, se 

você só quer que as coisas sejam feitas do seu jeito, se você magoa alguém, se você fala 

mal de alguém, se você ofende alguém com palavras rudes, Deus diz que você é um 

assassino. Ele diz que você odeia os outros porque você não os ama. Se não amamos os 
outros, Deus diz que então os odiamos. Se sabemos amar... Isso é o que está escrito em 1 

João. Se sabemos como amar os outros e não fazemos isto, não os amamos, Deus diz que 

somos assassinos. Mas geralmente não pensamos assim sobre nós mesmos, sobre os seres 

humanos, na Igreja de Deus. Mas você tem que entender isso sobre você mesmo. Você tem 

que enxergar o quão ruim isso é, tem que enxergar o quão errado você está e tem que pedir 
a Deus que lhe ajude a lutar contra isso, que lhe ajude nessa batalha. Para que NADA, NADA 

não saia da sua boca nada que contra ninguém da Igreja de Deus. Ou tentar parecer bom às 

custas de outra pessoa, tirar vantagem de outra pessoa. Porque esse é o mesmo espírito. As 

pessoas fazem isto com único propósito de conseguir o que querem. Isto está errado! E Deus 

quer que vejamos o quão ruim isso é. Porque se não podemos ver isto, não vamos nos 
arrepender e não podemos ter a paz que Deus quer que tenhamos. A paz que tantos tiveram 

que sacrificar ao longo do tempo. A paz que Deus planejou dar ao ser humano, a paz pela 
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qual Deus lutou, pela qual Deus tem trabalhado durante tanto tempo. Talvez durante 
milhões de anos, bilhões, bilhões de anos. 

É por isso que devemos abraçar essas coisas com todo o nosso ser. Devemos pedir a Deus que 

nos ajude a ver isto. Devemos aprender a abominar o mal, devemos aprender a abominar 

qualquer coisa errada que saia de nós, qualquer coisa que ofenda outras pessoas, qualquer 
coisa que mostre falta de amor a outras pessoas. Não amar os outros com o amor de Deus, 

sabendo como fazer as coisas da maneira certa? Deus diz que isso é assassinato! E isso é o 

que fazemos. Temos que reconhecer isso, temos que ver isso quando fazemos essas coisas, 

para que então possamos nos arrepender. 

...invejam, mas não conseguem obter o que desejam. E o que nós desejamos? Desejamos 

que as coisas sejam do jeito que queremos! Esse é o problema. Queremos que as coisas 

sejam feitas do nosso jeito, queremos que as coisas sejam como queremos. E por que? 

Porque temos certeza que nossa maneira de fazer as coisas é a melhor. “Eu sei que meu 

jeito de fazer as coisas é o melhor!” Assim somos. A outra pessoa está sempre errada, 
“porque eu tenho razão”. É assim que eles pensam na Igreja que está dispersa. Eles acham 

que eles estão certos, que têm razão! Não. Somente Deus tem razão. E aqueles a quem 

Deus conduziu a Ele. Todos os outros estão errados. Mas todo mundo acha que tem razão. 

Todos eles acham que estão certos! E em alguns grupos eles pensam como os protestantes. 

“Todos estamos trabalhando para alcançar o mesmo objetivo.”  

E os grupos discordam da liderança uns dos outros, eles discordam da maneira como os 

outros estão fazendo as coisas. Eles pensam que os outros estão totalmente errados em 

algumas doutrinas, mas ainda assim eles pensam que todos estão caminhando na mesma 

direção, que todos estão trabalhando para alcançar o mesmo objetivo. “Não é 
maravilhoso?” Não, não é. Só há um caminho que leva à verdade. Mas essas ideias também 

se infiltraram nas igrejas que estão dispersas. Assim é que como alguns pensam agora. Eles 

pensam que o que outros grupos estão fazendo também é certo, que outros grupos também 

chegarão onde devem chagar. E isto é verdade. Eles chegarão onde devem chegar quando se 

arrependam, quando Deus os levar ao arrependimento no Grande Trono Branco. Somente 
então eles chegarão onde devem chegar. Exceto aqueles que Deus despertará já mais no 

final de tudo isso. 

Quando pedem, não recebem, pois pedem por motivos errados... Pedimos as coisas pelos 

motivos errados. Queremos as coisas do nosso jeito. Porque pensamos que é a coisa certa a 
fazer. E às vezes, quando Deus não nos responde, nos perguntamos: “Mas por que Deus não 

me responde?” Como se Deus estivesse errado e nós estivéssemos certos. Incrível como 

podemos pensar. 

Versículo 4 - Adúlteros e adúlteras ... Não gostamos de ouvir isso. “Eu não sou um 
adúltero!” …vocês não sabem que a amizade com o mundo é inimizade com Deus? E é 

difícil para nós dizer: “Sim, essa é a natureza que está dentro de mim. Eu estou lutando 

 22



contra isso. Eu me arrependo quando vejo essas coisas em mim. Eu não quero isso em mim. 
Eu abomino isso, eu odeio isso. E cada vez que essas coisas levantam sua cabeça feia, eu 

quero empurrá-la novamente, para que elas fiquem bem fundo nessa sepultura de água”. 

Quando você foi batizado, você enterrou o sue velho “eu”. E que ele fique enterrado aí, 

que fique tudo na profundidade das águas! Eu não vou deixar meu velho “eu” erguer sua 

feia cabeça de novo! Assim é como devemos ver essa parte de nossa natureza. Devemos 
odiar isto. Devemos abominar o mal! Se você não abomina o mal, você não se arrependerá 

do mal. E você muito menos aceitará a responsabilidade pelas coisas erradas que fizer. Você 

continuará fazendo o que é errado. Você continuará a permitir que coisas que magoam 

outras pessoas saiam de sua boca, de sua mente. Porque isso é o que fazemos! Eu vejo isso 

o tempo todo na Igreja de Deus. Não pense que não fazemos essas coisas, porque as 
fazemos! E temos que nos arrepender dessas coisas. Porque é disso que se trata o 

arrependimento, se trata de reconhecer, de aceitar nossa responsabilidade pessoal diante 

de Deus por quem somos, pelo que somos. Isso é o que queremos vencer. Não queremos ser 

assim! Não queremos dizer palavras cruéis uns aos outros. Eu não gosto quando as pessoas 

levantam a voz, umas com as outras. Eu não gosto dessas coisas. Não gosto quando as 
pessoas dizem coisas que machucam umas às outras. Eu não gosto dessas coisas. Eu não 

gosto de um ambiente assim! E você também não deveria gostar dessas coisas. Porque se 

você não se sentir mal com essas coisas, você não vai lutar contra elas, não vai parar de 

fazê-las. 

Quem quiser ser amigo do mundo se torna inimigo de Deus. Você faz as mesmas coisas 

que fazem as pessoas no mundo, se você não muda, então você luta contra Deus. E Deus diz 

que então você é Seu inimigo. E quem quer ser inimigo de Deus? 

Ou vocês acham que é sem razão que a Escritura diz que Deus ama zelosamente o 
espírito que Ele fez habitar em nós? Isso é o que está em nós! Essa é a batalha que 

estamos lutando! Mas Ele nos concede maior graça. Por isso diz a Escritura: “Deus se 
opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes” Orgulho! Orgulho! Orgulho! Este é 

um grande inimigo! Isso é algo que começou há muito tempo na mente desse ser, quem 

levou a um terço dos anjos a se rebelar junto com ele. Eles se encheram de orgulho e se 
rebelaram contra Deus! E todos os seres humanos fazem o mesmo! Exceto um, cujo Pai é 

Deus. 

E aqui diz que Deus se opõe aos orgulhosos. Deus não trabalha com o orgulho! Isso vai 

contra Seu espírito, vai contra Seu caminho de vida. Seu espírito não pode trabalhar com o 
orgulho. Esta é a realidade. Deus não pode trabalhar com o orgulho. Deus não trabalha onde 

há orgulho! Primeiro devemos nos arrepender do orgulho e buscar um espírito humilde. E 

isso significa que temos que ver a nós mesmos como realmente somos. Humildade significa 

ver a nós mesmos de maneira realista. E então podemos ver a Deus de maneira realista. 

Então sabemos quem somos, sabemos o que somos, sabemos que somos insignificantes. E 
ficamos admirados de que Deus trabalhe connosco. Amamos a Deus porque Ele trabalha 

connosco. Amamos a Deus por causa de Sua grande misericórdia. Sua misericórdia nos 
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comove. Já vimos isso muitas vezes em nossas vidas. Sabemos que não a merecemos, mas 
Deus continua a nos mostrar Sua misericórdia por causa de Seu plano e porque Deus é 

misericordioso. Davi disse: “Prefiro cair nas mãos de Deus do que nas mãos dos homens”. 

Versículo 6 - Mas ele nos concede graça maior. Por isso diz a Escritura: “Deus se opõe 
aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes”. Portanto, submetam-se a Deus. 
Resistam ao Diabo, e ele fugirá de vocês. Você tem que resistir. Você tem que lutar! Você 

tem que decidir entrar nessa batalha e permanecer firme. E isso significa que você está se 

esforçando para se aproximar de Deus. E, ao fazer isso, você resiste a esse ser, ao poder 

desse ser, às coisas que esse ser transmite à sua mente. E se você resiste a ele, ele fugirá de 

você. Por quê? Porque quanto mais você resiste a ele, mais você se submete a Deus, mais 
você busca a ajuda de Deus e mais o espírito de Deus fortalece você. Esses seres não 

suportam estar onde está o espírito de Deus. Eles então fugirão! Impressionante! Quanto 

mais você se esforçar para viver de acordo com o caminho de vida de Deus, mais eles 

fugirão de você. 

1 Pedro 5:8. Um aviso importante! Estejam alertas e vigiem. E temos que trabalhar para 

estar constantemente alerta, vigilantes. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como 
leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Isso é o que ele tem feito na Igreja de 

Deus nos últimos 2.000 anos! Ele já enganou o mundo. Ele mantém o mundo no engano. Isso 

não é difícil para ele porque os seres humanos são fracos e cedem facilmente. Mas seu 
objetivo é enganar aos que fazem parte da Igreja de Deus. Ele quer nos afastar do que é 

verdadeiro e correto, ele quer nos afastar de Deus! Aqui diz que ele é como um leão que 

ruge. Ele está sempre detrás daqueles que estão fracos, daqueles que estão debilitados, 

daqueles que se sentem estressados por seu trabalho, talvez, e não estão lutando essa 

batalha em suas vidas, não estão lutando contra os vícios, as drogas, o alcoolismo ou coisas 
dessa natureza. Ou contra o vicio de fumar, contra o sexo ilícito, a perversão sexual e esse 

tipo de coisas. Ele anda ao redor. Porque quando você faz essas coisas, você fica separado 

de Deus! Você fica separado do espírito de Deus! 

E isso é exatamente o que ele busca. Ele olha ao redor procurando a quem pode devorar. 
Como um leão que ruge. Um leão faminto sempre vai detrás do animal mais fraco no bando, 

do animal que não sai correndo ou que fica para trás. Porque isso é o que o pecado faz. O 

pecado corrói a vida das pessoas e as enfraquece cada vez mais. E então as pessoas se 

perguntam: “Mas por quê isso está acontecendo comigo? Por quê Deus não intervém? Por 

quê? Por que estou tendo essa batalha? Por quê estou fazendo passando por isto?” Quando 
foi que você parou de lutar? Quando foi que você parou de se arrepender? Por quê você 

parou de fazer isso? O que aconteceu? Todos nós temos batalhas. Todos nós passamos por 

provações e por dificuldades. Mas quando essas coisas começam a nos dominar, quando 

essas coisas começam a nos enfraquecer... Não podemos nos permitir ser fracos 

espiritualmente! Devemos estar vigilantes, devemos estar em guarda, alertas, devemos 
lutar contra nossa natureza, devemos lutar contra o pecado, devemos nos arrepender 

constantemente. Não importa quantas vezes ao dia tenhamos que nos arrepender do mesmo 
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pecado. Nós nos arrependemos e continuamos lutando. E quanto mais lutamos contra esse 
pecado, quanto mais nos arrependemos dele, menos controle esse pecado terá sobre nós. E 

com o tempo, venceremos esse pecado. E se você comete esse pecado novamente, você 

luta contra ele novamente. E então você fica mais forte porque começa a lutar mais 

depressa, você reconhece suas lutas, suas fraquezas mais depressa e sabe como lidar com a 

situação. Esse é um processo constante, pelo qual cada pessoa deve passar. Porque todos 
nós temos a natureza humana. 

Satanás anda ao redor como leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. E se não 

acreditamos nisso, não estaremos em guarda, não reconheceremos o perigo do pecado. Não 

vamos ver o que pode acontecer se não nos arrependermos do pecado. E vimos isso 
acontecer com dezenas de milhares de pessoas. E por causa disso elas escolheram seguir o 

caminho errado. Satanás devorou a muitos então! Espiritualmente. Ele não os destruiu 

totalmente. A alguns, sim. Alguns escolheram o caminho errado, alguns cometeram o 

pecado imperdoável e nunca mais terão a oportunidade de viver novamente. Incrível! Esse 

ser nos persegue, ele vai atrás de nós. Ele não persegue os que estão nos grupos 
dispersados. Ele apenas os mantém enganados. Seu objetivo somos nós. Seu alvo é você. 

Isso é o que ele quer. Isso sempre foi assim e continuará sendo assim. Até que chegue a sua 

hora. 

E talvez muito em breve as coisas mudem um pouco porque seu objetivo mudará. Ele vai 
parar de nos perseguir e vai se concentrar no mundo. Como quando Cristo expulsou uma 

legião de demônios e eles lhe disseram: “Deixe-nos entrar nessa manada de porcos.” Porque 

eles têm prazer em destruir. Eles então entraram nesses porcos e todos eles - uns 2.000 

porcos - saltaram de um penhasco e morreram. Uma boa maneira de se livrar dos porcos. A 

mente desses seres é muito pervertida e deturpada. Satanás está lutando uma batalha que 
já está perdida para ele. O que ele não sabe é que ele está ajudando a cumprir o plano de 

Deus. E seu objetivo vai mudar e ele vai fazer o que tem que fazer na Europa, na Ásia e em 

outros lugares do mundo. Este será o seu objetivo. Como esses demônios que entraram nos 

porcos. Eles vão destruir tudo o que puderem destruir, porque esta será seu último triunfo. 

Isso é o que esse ser vai fazer quando sua ira se incenda contra o mundo. Os três “ais” do 
Apocalipse. E antes disso ele vai começar a fazer certas coisas. E quando chegar o momento 

ele fará muito mais maldades. 

É por isso que Deus nos diz aqui que devemos estar alerta e vigiar. O diabo, o inimigo de 
vocês, anda ao redor como leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Resistam-
lhe, permanecendo firmes na fé... Permanecendo firmes na verdade. Permanecendo 

firmes no caminho de vida que Deus nos mostra. Esforçando-nos para permanecer perto de 

Deus em tudo o que fazemos. 

Você não quer dar essa vantagem a Satanás. O pecado dá a Satanás uma vantagem, lhe dá 
uma chance de interferir em nossas vidas. Você não quer isso! Você quer lutar, quer resistir 

a ele, quer continuar a se arrepender do pecado e se aproximar mais de Deus. E Deus está 
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nos dando essa oportunidade agora, de uma forma muito clara. Ele está derramando mais 
de Seu espírito na Igreja. E se recebermos isto, Ele nos dará mais. Ele está nos oferecendo 

mais por causa de tudo pelo que vamos ter que passar de agora em diante. 

1 João 3:8 - Aquele que pratica o pecado, que comete pecado, que vive no pecado. 

Aquele que pratica pecado é do diabo, porque o diabo peca, ele pecou, desde o 
princípio. Essa e a sua mentalidade. Temos que aprender a odiar essa mentalidade. Temos 

que aprender a odiar o mal, temos que aprender a odiar o orgulho. E quando ouço a palavra 

“orgulho” eu penso nos sermões que o Sr. Armstrong deu sobre este assunto. Ele costumava 

falar sobre isso e sobre o governo de Deus. Ele falava sobre o que aconteceu no começo dos 

tempos no mundo espiritual, o que aconteceu com os anjos. Que eles se ensoberbeceram e 
se encheram de orgulho. E esse é o problema. Porque quando uma pessoa se ensoberbece 

ela se afasta de Deus. É por isso que a idolatria é abominação a Deus. Curvar-se diante dos 

ídolos é algo que vai contra o caminho de Deus, vai contra o que Deus nos ensina. 

Tudo o que para nós é mais importante que Deus é idolatria espiritual. É como se nos 
prostrássemos diante de um ídolo, porque fazemos disto nosso deus. Qualquer coisa que não 

esteja de acordo com a verdade é um ídolo. É por isso que, desde a Festa dos Tabernáculos 

em Colorado Springs, muitas das mensagens que Deus nos deu, com as quais Deus nos 

abençoou poderosamente, são sobre o fato de que os membros do ministério devem estar 

unidos. Deve haver união no ministério de Deus! Todos os membros do ministério devem 
estar de acordo com o que está no EMC [o site para membros do ministério]. E isso é tudo 

que você tem que dizer àqueles que são novos e ponto final! Você não deve aconselhar a 

ninguém a ler outros livros - muito menos coisas que a Igreja publicou antes - que não 

estejam no nosso site! 

E às vezes as pessoas não entendem por quê isso é tão importante. Porque há coisas que 

podem prejudicar ou retardar o crescimento das pessoas. Deus quer que cresçamos de 

forma acelerada, quer que aprendamos tudo o que podemos aprender para ser mais fortes, 

para que possamos estar firmemente ancorados no que é absolutamente essencial, no 

alicerce sobre o qual estamos construindo agora. Deus não quer que fiquemos presos ao 
passado ou que comecemos a investigar certas coisas, a buscar uma explicação para certas 

coisas. Precisamos estar em completa unidade com Deus! O desejo de Deus é que estejamos 

mais unidos do que nunca antes. Isto é muito importante. Assim são as coisas. Deus quer 

que estejamos em unidade com Ele. A Verdade é a Verdade. Deus revela a verdade de uma 

maneira gradual. E Deus revelou muitas verdades para nós, à Igreja, desde a Apostasia. Deus 
nos deu muito! 

É por isso que digo que Deus nos deu uma porção dobrada de Seu espírito. Porque Deus nos 

deu o dobro de verdades. Isso não é algo de pouca importância. Isso é algo verdadeiramente 

impressionante! É algo muito estimulante e inspirador também! Mas devemos estar em 
unidade com a verdade. Porque se não estamos em unidade com a verdade, estamos 

abrindo uma brecha para Satanás, estamos dando a ele espaço em nossa vida. Porque 

 26



estamos cometendo um grave pecado se não escutarmos a Deus, se não fizermos o que Deus 
diz que devemos fazer, se pensarmos que podemos fazer algo diferente, se fizermos algo 

quando Deus nos diz claramente: “Não faça isto!” Porque essas coisas vêm de Deus! É Deus 

quem nos diz que devemos fazer essas coisas! Não sou eu quem diz como devemos fazer 

certas coisas, é Deus! E espero que todos estejamos de acordo com isso. Deus tem nos 

abençoado com isso. Eu vejo isso na Igreja, cada vez mais claramente. Estamos cada vez 
mais unidos. E isso é muito importante por causa das coisas que teremos que enfrentar em 

breve. 

Aquele que pratica pecado é do diabo, porque o diabo peca, ele pecou, desde o 
princípio. Ele pecou desde o começo. Deus quer que odiemos o orgulho. Deus quer que 
odiemos essa mentalidade. Deus quer que lutemos para estar em unidade com Ele. Para isso 
o Filho de Deus se manifestou: para destruir as obras do diabo. Para destruir as obras de 

Satanás. E quanto mais nos submetemos a Cristo, que vive em nós, mais as obras de Satanás 

são destruídas. Isso é o que acontece então. Seu poder, sua influência sobre nós, o orgulho, 

a teimosia, o egoísmo, todas essas coisas estão sendo destruídas em nós. Estamos vencendo 
tudo isso e estamos cada vez mais em unidade com Deus. 

Todo aquele que é nascido de Deus não pratica o pecado... Não vive em pecado. Isso não 

significa que você já não comete pecado, porque você comete pecado! Essa é a mesma 

palavra. Cometer, praticar. Você não vive em pecado porque assim que você peca você se 
arrepende e pede perdão a Deus. Isso deveria ser algo comum para nós, porque então 

estaríamos reconhecendo nosso erro, assumindo a responsabilidade por nossos pecados e 

reconhecendo que o caminho de Deus é o caminho correto a seguir. E a realidade é que 

estamos crescendo em caráter quando nos arrependemos, quando assumimos a 

responsabilidade pelas coisas que fazemos. ... porque a semente de Deus habita nele, e 
ele não pode continuar no pecado... Em outras palavras, se Deus habita em você, então 

você não pode viver no pecado. Você comete pecado? Sim. Você faz isto. Mas você se 

arrepende imediatamente para que Deus possa continuar a habitar em você. Você faz isso 

para que Deus continue a viver em você. E se Deus habita em você, Satanás não terá poder 

sobre sua vida. 

Versículo 10 - Desta forma sabemos quem são os filhos de Deus e quem são os filhos do 
diabo: É por isso que eu ontem disse que não há meio-termo. Ou pertencemos a Deus ou 

pertencemos ao diabo. E isso é um problema, porque você não pode dizer isso para as 

pessoas do mundo. Elas não podem aceitar isso. Você não pode dizer aos seus amigos ou a 
outras pessoas: “Ou você está connosco ou ...” Mas esta é a verdade. Este é algo de 

natureza espiritual. Porque não há meio-termo. Ou nos submetemos a Deus ou a Satanás. Ou 

estamos vencendo o pecado em nossas vidas ou estamos sendo dominados pelo pecado. Ou 

somos parte do que Deus está fazendo ou não somos parte disso. Não há meio-termo. É uma 

coisa ou a outra. 
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E é por isso que aqui se diz: ...quem não pratica a justiça não procede de Deus... Nos 
esforçamos para praticar a justiça. Isso é o que queremos. Essa é a nossa vida. E isso 

significa que nos arrependemos quando não fazemos o que é certo, porque estamos nos 

esforçando para praticar a justiça, queremos que Deus habite em nós, estamos nos 

esforçando para viver da maneira certa. 

... e tampouco quem não ama seu irmão. Isso deve estar profundamente arraigado em 

nossas mentes! Se não amamos nossos irmãos, não pertencemos a Deus. Devemos nos 

arrepender disso rapidamente. Mas, infelizmente, às vezes as pessoas não se arrependem 

tão rapidamente dessas coisas quanto deveriam. E é por isso que elas ficam cada vez mais 

fracas e não crescem como precisam crescer. 

Versículo 11 - Esta é a mensagem que vocês ouviram desde o princípio: que nos amemos 
uns aos outros. 

Vamos agora a Apocalipse 2:8. Isso é algo que foi escrito para a Igreja, algo que João disse 
à Igreja de Deus logo no começo da Igreja. E podemos ver aqui que Satanás sempre está aí 

tentando fazer estragos, tentando deturpar as coisas, tentando causar sofrimento aos seres 

humanos. Também na Igreja. Satanás está sempre por perto. E temos que estar atentos, 

temos que estar alerta, temos que ver como ele trabalha, constantemente. E aqui João 

escreveu à Igreja de Esmirna, à Era de Esmirna. 

Apocalipse 2:8 - Ao anjo da igreja em Esmirna escreva: “Estas são as palavras daquele 
que é o Primeiro... Em outras palavras, daquele que é o começo ou o cabeça. Isso é o que 

significa essa palavra. Ele é o começo do plano de salvação de Deus. … e o Último… E isso 

que significa “o fim” ou “a consumação” de todo esse processo. …que morreu e tornou a 
viver. Não Alfa e Omega. Isto aqui se refere a como esse processo começa. Tudo começa 

com o Pessach. E continua com o Pessach até chegarmos onde devemos estar. 

Versículo 9 - Conheço as suas aflições e a sua pobreza; mas você é rico! Conheço a 
blasfêmia dos que se dizem judeus, espiritualmente, mas não são, sendo antes sinagoga 
de Satanás. Essas coisas começaram durante essa era da Igreja de Deus, nesse período de 

tempo. Coisas que mais tarde seriam o fundamento da igreja católica. Isso começou nessa 

era da Igreja de Deus, nesse período de tempo. Eles diziam ser de Deus, diziam ser de 

Cristo, mas não eram. Eles eram da sinagoga de Satanás. Não é isto incrível? Isso nos mostra 

claramente quem é o responsável por tudo isso, quem está por trás de tudo isso: Satanás. E 
toda a falsificação das coisas que estão ali, essa estátua que eles dizem ser de Pedro com os 

dedos dos pés bastante desgastados de tanto as pessoas beijarem isto. Isto é somente uma 

pedra! E está muito desgastado porque os lábios de tantas pessoas beijam essa coisa! 

Incrível! 

Não tenha medo do que você está prestes a sofrer. O diabo lançará alguns de vocês na 
prisão... Ele sempre está tentando causar problemas. E sabe de uma coisa? Às vezes Deus 
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permite que certas coisas aconteçam connosco. E o que Deus permitir, que assim seja! 
Porque Deus sempre tem um propósito com as coisas que acontecem connosco. ...para 
prová-los, e vocês sofrerão perseguição durante dez dias. Seja fiel até a morte... E todos 

da Era de Smirna morreram. Todos da Era de Éfeso morreram. Toda a Era de Pérgamo, da 

Era de Tiatira, da Era de Sardis morreram. Nem todos da Era da Filadélfia, que viveram 

nesse período de tempo, já morreram. Mas todos os que viveram nas outras eras da Igreja já 
morreram. 

Seja fiel até a morte... Assim é nossa vida. Quando você se compromete com este caminho 

de vida, você segue em frente até que tudo acabe. …e eu lhe darei a coroa da vida. 
Aquele que tem ouvidos ouça o que o espírito diz às igrejas. O vencedor de modo algum 
sofrerá a segunda morte. Que coisa impressionante que alguns que viveram ao longo da 

nossa história não terão que viver uma segunda vez! Porém, muitos terão que viver uma 

segunda vez. A maioria das pessoas terá que viver uma segunda vez. Mas eles não precisam 

morrer uma segunda vez. A isso me refiro. Haverá outra ressurreição. E alguns não terão que 

viver uma segunda vez. Para eles, a segunda morte nem é uma opção. 

Apocalipse 3:7 - Escreva ao anjo da Igreja de Filadélfia... A Era da Filadélfia é a era antes 

da era em que estamos agora. Bem, já não estamos na Era de Laodicéia. Essa era também 

já acabou. Eu já expliquei isso antes. Mas essa é a era na que a maioria de nós foi chamado 

a Igreja de Deus. Escreva ao anjo da igreja em Filadélfia: Isso é o que diz o Santo, o 
Verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, aquele que abre e ninguém pode fechar, 
aquele que fecha e ninguém pode abrir: É incrível o que diz este versículo. Porque, o que 

aconteceu depois da Apostasia? Alguns pensaram que poderiam abrir essas portas e 

continuar fazendo as mesmas coisas que o Sr. Armstrong fez. Não! Sua obra está terminada. 

Quando ele morreu, sua obra ficou concluída e ninguém pode fazer o mesmo, ninguém pode 
copiar isto ou continuar fazendo o mesmo. 

Conheço as suas obras. Eis que coloquei diante de você uma porta aberta que ninguém 
pode fechar. Sei que você tem pouca força, mas guardou a Minha palavra e não negou o 
Meu nome. É impressionante o que aconteceu durante toda a Era da Filadélfia! Deus 
derramou bênçãos maravilhosas! A Igreja esteve em paz durante todo esse período de 

tempo, como em nenhuma outra era da Igreja. Exceto na Era de Éfeso. E isso foi algo único 

em si mesmo, o começo da Era de Éfeso. Mas podemos ver esse poder, essa força. Pense em 

todas as portas que Deus abriu então. Os programas de televisão, as publicações, a 

tecnologia que já então estava disponível. Isso foi algo que sempre impressionava o Sr. 
Armstrong, algo que sempre o emocionava. Todos os avanços da tecnologia que permitiram 

que o evangelho chegasse ao mundo inteiro. Deus nos deu tudo isso. 

Versículo 9 - Veja o que farei com aqueles que são sinagoga de Satanás e que se dizem 
judeus e não são, mas são mentirosos. Farei que se prostrem aos seus pés... Isto é 
incrível! Coisas que acontecerão mais tarde na grande ressurreição e no Grande Trono 

Branco. Todos terão que reconhecer o que Deus fez nos primeiros 6.000 anos. E aos 144.000 
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que farão parte da Família de Deus, que serão parte de ELOHIM. ...e reconheçam que eu o 
amei. Eles se arrependerão quando vejam o que fizeram, quando vejam contra quem eles 

lutaram. 

Visto que você guardou a minha palavra de exortação à perseverança, eu também o 
guardarei da hora da provação que está para vir sobre todo o mundo, para pôr à prova 
os que habitam na terra. Quando a Era da Filadélfia terminou, os que viveram e morreram 

durante esse período de tempo, como o Sr. Armstrong, não tiveram que ver o que aconteceu 

com a Igreja, eles não tiveram que ver o que aconteceu no tempo do fim. É impressionante 

que eles não tiveram que passar por tudo isto. 

Satanás está sempre por perto. A “sinagoga de Satanás” mencionada aqui se refere ao poder 

que Satanás sempre exerceu, que ele sempre usou contra a Igreja de Deus. Esse ser sempre 

trabalha contra a Igreja de Deus. 

Vamos a Apocalipse 20:1 - Eu também vi um anjo descendo do céu com a chave do 
abismo... Um lugar de confinamento que não tem fim. Satanás estará confinado nesse lugar 

até que Deus faça certas coisas. Isto é um abismo profundo, um lugar de confinamento. E 

não há fim para esse confinamento até que Deus ponha fim a isto.  

...e uma grande corrente. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o Diabo, 
Satanás, e o acorrentou por 1.000 anos. Isso é algo que vai acontecer com toda certeza. 
Deus vai colocá-lo nesse lugar e Deus só vai tirá-lo de lá quando os 1.000 anos terminarem. 

Estamos falando de coisas que vão acontecer no futuro. Sabemos que o fim desse ser se 

aproxima. Chegará o momento quando seu poder e influência sobre os seres humanos 

chegarão ao fim. Dentro de pouco mais de um ano e meio, agora. Maio de 2012. O tempo 

está passando muito rápido! Que coisa incrível! 

Eu gostei muito do sermão do Dia da Expiação este ano. A mensagem do sermão teve um 

grande impacto em mim. E graças as coisas que estamos falando nesta série de sermões 

podemos ver que toda a dor e sofrimento que esse ser causou à humanidade está chegando 

ao fim. E muito em breve esse ser será acorrentado por 1.000 anos! Graças a Deus! Devemos 
alegrar-nos! A Festa dos Tabernáculos é um tempo para alegrar-nos, para estar muito 

animados, porque sabemos que no Milênio esse ser não estará mais no meio de nós! Satanás 

será finalmente banido! ...lançou-o no abismo, fechou-o e pôs um selo sobre ele, para 
assim impedi-lo de enganar as nações, até que terminassem os 1.000 anos. Depois disso, 
é necessário que ele seja solto por pouco tempo. Nós entendemos essas coisas. Satanás 
será solto, mas somente por pouco tempo. 

Vi tronos em que se assentaram aqueles a quem havia sido dada autoridade para julgar. 
Vi as almas dos que foram decapitados... Separados. Isto não significa que todas essas 

pessoas foram decapitadas. ...por causa do testemunho de Jesus e da palavra de Deus. 
Eles não tinham adorado a besta nem a sua imagem, a Satanás e seus enganos, e não 
tinham recebido a sua marca na testa... Isso se refere ao culto no dia do “sol”, no 
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domingo e tudo mais. Essas coisas são a marca, o sinal de Satanás. Assim como o Shabbat é 
o nosso sinal, o domingo é o sinal do mundo, de Satanás. ...ou em suas mãos. O deus sol, 

adoração a Baal, todas essas coisas que Satanás usa para enganar os seres humanos. 

Assombroso! ...ou em suas mãos. E eles viveram e reinaram com Cristo durante 1.000 
anos. Os 144.000. 

Versículo 5 - Esta é a primeira ressurreição. Mas o resto dos mortos não voltou a viver 
até que se completassem os 1.000 anos. Todos os mortos. Isso será no Grande Trono 

Branco. Quando os 1.000 anos terminarem, uma grande ressurreição acontecerá. E a 

primeira ressurreição será no começo dos 1.000 anos. Bem-aventurado e santo é aquele 
que tem parte na primeira ressurreição. A segunda morte não tem poder sobre eles... 
Porque eles não vão viver uma segunda vez em um corpo físico. Eles serão ressuscitados 

como seres espirituais, como seres imortais. É disso que se trata a primeira ressurreição. 

...mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele durante mil anos. 
Depois que os mil anos terminarem, Satanás será solto da sua prisão e sairá para enganar 
os povos de todas as nações do mundo, isto é, Gogue e Magogue. Satanás os juntará para 
a batalha, e eles serão tantos como os grãos da areia do mar. É difícil de imaginar algo 

assim. Mas isso é o que vai acontecer. E as pessoas saberão que isso vai acontecer. Isso será 

ensinado a elas. Da mesma forma que na Igreja de Deus aprendemos que haveria uma 

grande Apostasia, um grande distanciamento da verdade. Mas nós não entendemos isto! Não 
fomos capazes de ver isso. E o mesmo acontecerá então. Isso será ensinado a todos, mas 

muitos serão enganados. Aqui diz que serão tantos como os grãos da areia do mar. Eles não 

sabem o grande poder de persuasão desse ser. E eles o seguirão. 

Versículo 9 - Eles marcharão por toda a extensão da terra e cercarão o acampamento do 
povo de Deus, a cidade que Ele ama. Mas o fogo cairá do céu e os consumirá 
completamente. O diabo, que os enganou, será lançado no lago de fogo e enxofre, onde 
a besta e o falso profeta também serão lançados. Isso significa que eles já terão sido 

lançados nesse lugar. Isto é uma representação do que vai acontecer. E lá eles serão 
atormentados de dia e de noite para todo o sempre. 

E a pergunta é: o que isso significa? Satanás pode ser atormentado em um lago de fogo e 

enxofre? Pode ser atormentado? Ele é um espírito. Portanto, essas chamas têm que ser algo 

de natureza espiritual. Algo como o que eles chamam de “inferno”, um lugar onde as 

pessoas serão queimadas e atormentadas por toda a eternidade. Mas não se trata disso. 
Vamos voltar um aqui e ler sobre essas coisas. 

Apocalipse 14. Aqui diz que a besta e o falso profeta, seres humanos físicos, já tinham sido 

lançados nesse lago de fogo antes e foram queimados. Mas o que isso significa isto para 

Satanás? O fogo, algo físico, não pode fazer nada contra ele. 
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Apocalipse 14:6 - Então vi outro anjo, que voava pelo céu e tinha na mão o evangelho 
eterno para proclamar aos que habitam na terra, a toda nação, tribo, língua e povo. Ele 
disse em alta voz: “Temam a Deus e glorifiquem-no, pois, chegou a hora do seu juízo. 
Adorem aquele que fez os céus, a terra, o mar e as fontes das águas”. Um segundo anjo 
o seguiu, dizendo: “Caiu! Caiu a grande Babilônia que fez todas as nações beberem do 
vinho da fúria da sua prostituição!” Tudo isso alimentado e dirigido por Satanás. Confusão! 
O nome Babilônia significa confusão! Todo o sistema do mundo de hoje é uma grande 

confusão! O mercado de ações, a economia mundial. Confusão! Os governos! Tudo é uma 

enorme confusão! Nada disso vem de Deus! E isso é ao que ele se refere aqui. Tudo isso é 

alimentado e dirigido por Satanás. Todo o sistema está corrompido. Tudo no mundo está 

corrompido! Não há nada neste mundo que seja correto! Não há nada que valha a pena 
salvar! Eu conheço pessoas em alguns países que pensam que sua nação é uma “democracia 

justa”, que é uma “nação justa”. Não. Não é! Não há nada neste mundo que valha a pena 

salvar! Deus vai destruir tudo isso, porque só existe um governo que é justo e que funciona 

como deve. 

Versículo 9 - Um terceiro anjo os seguiu, dizendo em alta voz: “Se alguém adorar a 
besta e a sua imagem e receber a sua marca na testa ou na mão, também beberá do 
vinho do furor de Deus que foi derramado sem mistura no cálice da Sua ira. Será ainda 
atormentado com enxofre ardente na presença dos santos anjos e do Cordeiro, e a 
fumaça do tormento de tais pessoas sobe para todo o sempre. E não há descanso, nem 
de dia nem de noite, para todos os que adoram a besta e a sua imagem, e para quem 
recebe a marca do seu nome. O que significa isto? Isso é a ira, a sentença, o castigo de 

Deus para atormentar a mente. Isto não tem nada que ver com a ideia que as pessoas têm 

do “inferno”, onde as pessoas são atormentadas para sempre. O que está escrito aqui 

significa que quando algo é anunciado, isto pode atormentar a um ser. Quando as pessoas, 
quando um ser sabe o que vai acontecer com ele, qual será o seu fim, isso lhe causa 

tormento, porque então esse ser sabe que isso é algo que vem de Deus. Mas esse tormento 

não continua indefinidamente. Esse tormento termina quando a existência desse ser chega 

ao fim. 

Diz aqui que eles não terão descanso nem de dia nem de noite. Isso significa que quando a 

sentença for pronunciada, será executada sem demora. E não haverá descanso, o tormento 

não cessará, até que a sentença seja executada. Essa é a sentença do juízo de Deus. E se 

você sabe que isso é inevitável, pode imaginar como se sente? Sim. Você é atormentado 

porque sabe que tudo acabou. Você sabe que essa é a sentença do juízo de Deus e de Cristo. 
Você vê Seu poder, Sua força, e você é atormentado. É como alguém que está prestes a ser 

executado em uma câmara de gás, ou a ser enforcado, ou que está diante de um pelotão de 

fuzilamento. Uma pessoa em tal situação não está feliz, não está pulando e cantando de 

alegria. Essa pessoa se sente atormentada porque sabe que em breve tudo vai acabar para 

ela. 
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Apocalipse 14:9. Vamos ler isto novamente. Um terceiro anjo os seguiu, dizendo em alta 
voz: “Se alguém adorar a besta e a sua imagem e receber a sua marca na testa ou na 
mão, também beberá do vinho do furor de Deus que foi derramado sem mistura... E no 

idioma grego essa palavra significa sem misturar. ...no cálice da Sua ira. Será ainda 
atormentado com enxofre ardente na presença dos santos anjos e do Cordeiro, 11 e a 
fumaça do tormento de tais pessoas sobe para todo o sempre. Isso não significa 
sofrimento eterno. Mas significa que o castigo final, que é para sempre. E não há descanso, 
nem de dia nem de noite, para todos os que adoram a besta e a sua imagem, e para 
quem recebe a marca do seu nome. 

Eu tenho que me apressar um pouco. Não terei tempo para ler tudo isso no sermão de hoje, 
mas você pode ler esses versículos - e outros que eu anotei aqui - por conta própria. 

Vamos a Apocalipse 19. A primeira coisa mencionada aqui, sobre esta sentença, é: “Caiu 
Babilônia”. E isto se refere ao que vau acontecer. Essa ira, esse tormento e tudo mais, tudo 

isso vai acontecer. O fogo e o enxofre representam a morte, representam o fim, um castigo, 
uma sentença. 

Apocalipse 19:20 - Mas a besta foi presa, e com ela o falso profeta que havia realizado 
os sinais miraculosos em sua presença... Isso se refere aos que têm o poder, os governos e 

as autoridades religiosas das nações. Aqui diz que o falso profeta fez sinais milagrosos em 
sua presença. E isso ajudou a enganar as nações que se uniram. Mas há apenas uma cabeça 

em tudo isso, há apenas um líder em tudo isso. ...com os quais ele havia enganado os que 
receberam a marca da besta e adoraram a imagem dela. Os dois foram lançados vivos... 
E isto se refere a dois indivíduos, a dois seres humanos. ...no lago de fogo e enxofre. Um 

final muito claro. Mas antes que isso aconteça, haverá um grande tormento. Se você sabe 
que tem que cumprir uma sentença, se você sabe o que vai acontecer com você, você se 

sente atormentado. E sabemos o que significa ser totalmente consumido. Isto significa que 

algo vai ser queimado até ser totalmente consumido, até não sobrar absolutamente nada. 

Esse juízo final, essa sentença será executada até que tudo seja cumprido, até que tudo 

seja totalmente consumido. 

Apocalipse 20. Temos que ler o que está escrito aqui sobre Satanás. Vamos começar no 

versículo 9, que fala sobre a multidão que Satanás vai reunir quando ele for solto de seu 

confinamento. Vamos comparar todos os versículos nos que aparecem as palavras “fogo e 

enxofre”. 

Apocalipse 20:9 - Eles marcharão por toda a extensão da terra e cercarão o 
acampamento do povo de Deus, a cidade que Ele ama. Mas o fogo cairá do céu e os 
consumirá completamente. O diabo, que os enganou, será lançado no lago de fogo e 
enxofre, onde a besta e o falso profeta também serão lançados. Estamos falando de um 
período de tempo 1.000 anos depois. Mas o mesmo simbolismo, a mesma linguagem é usada 

aqui. Tudo isso se refere a um castigo. E esse castigo significa exatamente a mesma coisa! 
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Satanás não pode ser destruído com fogo, com algo que é de natureza física. Isto se refere a 
sua sentença. E o tormento continua sendo o mesmo. 

Quando uma pessoa sabe qual será seu castigo ela se sente atormentada dia e noite, até 

que isso acabe, até que a sentença se cumpra. Satanás será atormentado durante 1.000 

anos, porque ele sabe que sua existência chegará ao fim. Ele deixará de existir. Isso é o que 
Deus está revelando à Igreja agora. Antes pensávamos que o que é espírito não pode deixar 

de existir. Mas estávamos errados! Este é um grande erro! Deus é quem sustenta tudo o que 

Ele criou! A vida vem de Deus Todo-Poderoso! Ele sustenta TUDO pelo Seu poder. 

E qual a diferença entre o castigo para os seres humanos, para quem vai sofrer um castigo 
final de Deus, e o castigo de Satanás depois que ele engane e faça todas essas maldades 

com os seres humanos no final? 

Algo de natureza espiritual não pode ser destruído por algo de natureza física. O fogo, algo 

de natureza física, não tem poder de destruir um ser que é espírito. No entanto, a 
expressão “destruir, pôr fim à existência”, é usada para explicar a sentença de Satanás. Ele 

será destruído. Sua existência chegará ao fim. E vamos falar sobre isso em outros sermões 

aqui na Festa dos Tabernáculos. 

Esses versículos aqui dizem que “o diabo será lançado no lago de fogo.” E então aqui diz 
que ele “será atormentado dia e noite para todo o sempre”. E é fácil interpretar o que é 

dito aqui da maneira errada. Aqui não diz aqui que ele será atormentado com fogo para 

sempre, mas que ele será atormentado para todo o sempre. O que significa simplesmente 

que ele será atormentado, que seu tormento não terá fim. Em outras palavras, ele será 

atormentado incessantemente até que termine seu castigo. Isso é tudo o que essa expressão 
significa. A partir do momento que Satanás descobriu que seu castigo é deixar de existir, ele 

está sendo atormentado. E quanto mais ele sabe sobre isso, quanto mais ele entende que 

isso é o que vai acontecer com ele, mais atormentado ele se sente. Esse tormento é 

constante, não para, e continuará até o fim. Isso é o que significa esta expressão. 

Não faz sentido torturar e castigar a Satanás por toda a eternidade. Como não faz sentido 

atormentar por toda a eternidade os seres humanos que não se arrependam. Esse não é o 

propósito de Deus. Satanás terá cumprido o propósito de sua existência quando a sentença 

do juízo de Deus sobre ele for executada. Então não haverá mais razão para Satanás 

continuar existindo. Ele não vai mudar. Ele não pode mudar. Ele não tem nenhum desejo de 
mudar. Ele é como é. Falaremos mais sobre isso nos outros sermões desta Festa dos 

Tabernáculos. 

Para os seres humanos, a segunda morte significa destruição total, o fim de sua existência, 

por toda a eternidade. Isto é o que significa a segunda morte, o lago de fogo, fogo e 
enxofre. É um castigo, é a execução da sentença do juízo de Deus. Isso significa o fim da 

existência. E não importa como isso aconteça, não importa como isso seja feito. Isso é o que 
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Deus está revelando agora. Deus está deixando isso claro para nós agora. Isso significa o fim 
da existência, significa nunca mais existir. A existência de Satanás chegará ao fim e ele 

nunca mais existirá. 

Aqui diz que Satanás será lançado no lago de fogo e enxofre. E essa expressão significa um 

juízo final, um fim, o fim de sua existência. É o mesmo acontecerá com a besta e o falso 
profeta: seu castigo é deixar de existir. Deus usa essa analogia, esse exemplo para os 

ambos, porque isso significa a mesma coisa. O resultado é o mesmo. Seu castigo é o fim de 

sua existência, para sempre. 

O castigo de Satanás é incondicional, é algo que acontecerá com toda certeza. Seu fim está 
próximo! Essa é uma notícia muito boa que Deus nos está dando aqui na Festa dos 

Tabernáculos. Deus está revelando isso muito claramente. Deus está deixando bem claro 

que essas são as boas novas sobre o Reino de Deus, sobre os 100 anos e o que virá depois 

disto. Satanás nunca mais vai existir. Porque que sentido tem que ele continue existindo por 

toda a eternidade? Nenhum. 

Você acha que Deus não sustenta tudo o que existe? Todo poder vem de Deus Todo-Poderoso. 

E só Deus pode pôr fim à existência daquilo que Ele sustenta. Nós somos tão néscios, 

Satanás tem sido tão néscio em limitar Deus. Isso é o que ele faz. Ele tem feito isso há 

bilhões de anos. Ele limita Deus. Ele nunca entendeu o poder de seu Criador, de seu 
Sustentador. Mas Deus lhe está mostrando isso agora. Como quando Deus mostrou a ele: “Eu 

tenho um plano. Vou criar uma família de seres que serão ELOHIM”. E isso foi um tremendo 

golpe para Satanás. “Uma família de deuses?” Ele não podia aceitar isso! Ele estava cheio 

de inveja, estava com ciúme, estava cheio de ódio para com Deus. Ele então se rebelou 

contra Deus, porque ele queria ser como o Altíssimo, ele queria ter domínio sobre os outros 
anjos, ele queria ter domínio sobre toda a criação, ele queria usurpar o trono de Deus. Que 

tipo de mente pensa que pode fazer uma coisa dessas! Só uma mente que não entende 

quem é Deus, que não conhece a Deus, que não conhece o poder de Deus, que não entende 

a razão de sua existência. Como seres humanos, que também não entendem a razão de sua 

existência. 

E os seres humanos acreditam em todas essas coisas deturpadas e pervertidas sobre Deus. 

Preferimos adorar e servir à criação do que ao Criador. Essa é uma mentalidade depravada. 

A mente de Satanás é depravada. Ele acredita em todas essas coisas erradas. Mas você sabe 

o que acontece? Ele também acredita nas coisas que vêm de Deus. E isso vai começar a 
atormentar a Satanás. E então ele fará a mesma coisa que os demônios fizeram com aqueles 

porcos em uma ocasião. Ele fará o mesmo com muitas pessoas. Esse será seu último 

“momento de glória”. Ele vai enganar as nações novamente. Ele fará a única coisa que sabe 

fazer: destruir e ferir. Ele sente um prazer perverso quando vê os seres humanos sofrerem. 

E ele causará sofrimento a milhões de pessoas quando os 1.000 anos cheguem ao fim. E isto 
é parte do plano de Deus! Porque o resultado de tudo isso é ELOHIM. 
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Por causa das coisas que as pessoas experimentarão, das cosias pelas quais elas passarão, as 
pessoas ficarão mais convencidas de que o caminho de Deus é o único caminho certo e 

desejarão se aproximar de Deus e se apegar à verdade de Deus. E isto é algo muito forte, é 

algo emocionante e muito inspirador quando você entende o que Deus está revelando e 

como Deus revela tudo isso a nós. Quando você entender o que vai acontecer, então você 

poderá entender como funcionam a mente desses seres e por quê eles fazem o que fazem. 

E é emocionante entender isso. Falaremos mais sobre isso durante esta Festa. Tudo isso se 

encaixa no que Deus está fazendo em nossas vidas e em ELOHIM. 

Quero ter certeza de ler tudo o que escrevi antes de terminar. Vou ler isto aqui novamente: 
a sentença de Satanás é incondicional e vai se cumprir toda certeza. Seu fim está próximo. 

Lhe resta muito pouco tempo entre os seres humanos. Muito em breve ele já não vai poder 

enganar e atormentar os seres humanos. Muito em breve ele mesmo começará a ser 

atormentado, como resultado das coisas que ele fez. 

Deve ficar claro que Satanás deixará de existir quando Deus executar a sentença de Seu 

juízo, quando o castigo de Deus cair sobre ele. O fogo que vai destruir a Satanás pode ser 

algo no mundo espiritual que Deus ainda não revelou, algo que pode destruir parte da 

criação espiritual que Ele sustenta. Deus pode parar de sustentar o que Ele tem 

sustentando. Deus sustenta tudo que existe, tanto no mundo físico quanto no mundo 
espiritual. Deus Todo-Poderoso faz isso! Satanás não tem vida inerente em si mesmo. 

Somente Deus Todo-Poderoso tem vida inerente em Si mesmo. Só Deus tem poder para 

sustentar a vida! Isto é algo impressionante de se entender sobre Deus! Só porque um ser é 

um espírito isso não significa que esse ser seja imortal ou que tenha vida eterna! Nada tem 

vida eterna inerente a si mesmo. Apenas YAHWEH ELOHIM! É incrível entender isto! 

Deus pode fazer o que Ele quiser. Deus nos dá duas possibilidades. E apenas uma delas pode 

ser correta. Não sabemos. Deus ainda não revelou isto. Porque depende de qual é o Seu 

propósito e a Sua vontade. Deus pode criar algo de natureza espiritual que se assemelha ao 

fogo. Falaremos sobre isso nos próximos sermões. Sobre o mundo espiritual, sobre os anjos e 
tudo mais. 

Deus pode criar algo de natureza espiritual que é como fogo, que pode consumir o que Ele 

está sustentando. E eu não sei SE é assim que Deus vai fazer isso. 

Deus também pode transformar algo que é espírito em físico. E tudo o que existe no mundo 

físico pode ser destruído, pode ser transformado em cinzas. Em algumas ocasiões, Deus deu 

aos seres espirituais a capacidade de se manifestarem fisicamente. E se Deus quiser, um ser 

que é um espírito pode permanecer em uma condição física. Deus pode mudar a natureza 

espiritual desse ser. Deus pode fazer o que Ele quiser. E se você acha que não, você é muito 
tolo! Satanás tem sido muito tolo todo esse tempo, porque ele não entende o poder de seu 

Criador, de seu Sustentador. 
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Os que limitam Deus são verdadeiramente tolos. E isso é um erro que cometem todos os que 

não entendem a Deus, todos que não reverenciam a Deus, que não adoram a Deus. Satanás 

sempre limitou Deus, ele sempre se recusou a engrandecer a Deus, a reverenciar a Deus. Já 

falamos sobre sua atitude. Ele não demonstrou reverência por Deus quando foi à presença 

de Deus para lhe falar sobre Jó. Satanás sempre limitou Deus e se recusou a magnificar o 
poder insondável e inescrutável e a majestade de Deus Todo-Poderoso, de seu Criador, de 

nosso Criador e Sustentador. É incrível entender isso. De verdade! Para mim, isso é algo 

incrível de se entender! 

1ª verdade - A existência de Satanás chegará ao fim. Seu castigo é a morte eterna. 
Ele nunca mais terá vida novamente quando Deus termine com sua existência como 

ser espiritual. Algumas pessoas acreditam que como os anjos são seres compostos de 

espírito, eles não podem deixar de existir, e que, portanto, eles têm a vida eterna. 

Mas os anjos podem deixar de existir. Eles são seres “criados”, seres que Deus trouxe 

à existência. E Deus também pode pôr fim a sua existência. O único anjo que foi 
formalmente julgado por Deus, mencionado na Bíblia, é um ser que foi criado como 

Lúcifer, mas que agora é conhecido como Satanás, o diabo. 

Graças a Deus que a existência de Satanás chegará ao fim, que ele deixará de existir para 

sempre! 
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