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Eu ainda estou deslumbrado, estou realmente surpreendido com os sermões que Deus nos
está dando aqui nesta Festa e com as coisas que estão acontecendo. Estou impressionado
com os sermões da Festa deste ano. Como todos os anos. Mas este ano Deus nos está dando
mais. E se necessita tempo para digerir tudo isso. Estamos passando por um processo
sistemático. E provavelmente depois de hoje, dependendo de como vão as coisas, podemos
colocar alguns sermões na Internet. Mas talvez tenhamos que esperar porque todos estão
muito ocupados com a Festa. Você vai precisar de tempo para digerir o que está ouvindo nos
sermões. E cada um de nós vai digerir essas coisas de uma maneira, pois estamos em
diferentes fases no nosso crescimento espiritual.
E o assunto do que estamos falando aqui nos leva a sondar mais no plano e no propósito de
Deus, nas coisas que Deus nos está dando. Isso abre as portas para outras coisas que Deus
vai nos dar. Deus nos dará muito mais em algumas áreas. Hoje e no próximo sermão, Deus
nos está nos dando tanto, há tanto que aprender sempre, sempre, sempre. Nosso
aprendizado nunca termina. E também é emocionante entender que crescemos
continuamente no plano de Deus, no propósito de Deus, e nunca paramos de crescer. Deus
sempre está fazendo algo novo dentro daquilo que Ele planejou e preparou para nós em Sua
família. E isso é emocionante e inspirador. Isso sempre é edificante. Assim é a vida de Deus.
Sua vida é inspiradora e nos ergue, nos comove e acrescenta vida às nossas vidas. E
podemos compartilhar nisso porque tudo gira em torno da Família de Deus, para que Família
de Deus possa compartilhar em tudo isto. E experimentamos isso a muitos níveis.
Muitas vezes, quando conhecemos a pessoas que são novas, quando falamos com elas,
imediatamente sentimos que elas fazem parte da Família, as aceitamos de uma forma que é
única porque reconhecemos que elas fazem parte da Família. Porque elas também têm o
espírito de Deus, a mente de Deus e o poder do Deus Todo-Poderoso, elas têm a vida que
Deus está dando a todas as pessoas que estão sendo chamadas. E partilhamos esses
relacionamentos de uma forma única e nosso vínculo é cada vez mais forte. Muito mais forte
do que o vínculo que pode ter uma família. Compartilhar as coisas que Deus revela, como
Deus compartilha connosco, é algo que vai muito além do que é físico.
E no sermão de hoje Deus nos está dando uma compreensão muito maior sobre como Sua
Família se tornará realidade. E hoje vamos falar apenas um pouco sobre isso. Vamos colocar
o alicerce sobre o qual vamos continuar edificando. E tenho certeza que no futuro vamos a
continuar falando sobre isso nos sermões. E mais para frente, talvez até mesmo no Milênio,
Deus nos dará outras coisas que nos ajudarão a entender melhor o quão insondável Deus é e
a razão pela qual Ele planejou tudo isto desde o começo dos tempos. Quanto mais
aprendemos, mais entendemos quão maravilhoso é Deus Todo-Poderoso. E quanto mais você
teme a Deus, quanto mais íntimo é seu relacionamento com Deus, melhor serão seus
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relacionamentos e sua atitude para com os outros. Porque entendemos que somos muito
abençoados e que devemos ser muito gratos por tudo o que Deus nos dá. Se reagimos da
maneira certa, seremos mais gratos a Deus.
Depois de falar sobre a criação do mundo espiritual, do céu onde vivem os anjos, temos que
falar sobre as coisas que aconteceram entre os anjos cujo resultado foi uma grande
rebelião. E se podemos entender como isso pôde acontecer, então podemos saber, podemos
aprender como Deus está criando Sua família, a Família de Deus, ELOHIM. Isso é algo
realmente impressionante!
O título do sermão de hoje é A Criação do Mal. Já falamos sobre o mundo espiritual e sobre
os anjos. E hoje vamos falar sobre certas coisas que aconteceram entre os anjos, para que
possamos entender melhor como Deus está criando Sua família, a Família de Deus, o Reino
de Deus.
Deus inspirou Isaías a escrever algo que deixa confundidos aos estudiosos e entendedores
religiosos. E isso não deveria ser nenhuma surpresa para nós, porque sabemos que o que
está escrito na Bíblia só é revelado àqueles a quem Deus chama. É por isso que as pessoas
no mundo não entendem essas coisas. E mesmo na Igreja de Deus; vamos falar sobre algo
que está escrito em Isaías que tem confundido até mesmo a pessoas que são parte da Igreja
de Deus, porque elas não entendem o que está sendo dito aqui.
Isaías 45. No passado eu ouvi muitas discussões sobre isso na Igreja de Deus. E a verdade é
que ainda não era o momento para que Deus revelasse coisas que agora podemos ver com
mais clareza. E acredito que nos últimos anos Deus nos deu mais compreensão do que Ele
fez ao longo do tempo. Deus revela isto progressivamente. Crescemos gradualmente porque
ao longo do tempo, nos últimos 6.000 anos, Deus tem revelado as coisas gradualmente. E
agora chegou o momento para que Deus nos revele mais sobre Seu plano e propósito,
porque em breve Seu Reino virá a esta terra. Deus está nos preparando as essas coisas das
que podemos desfrutar, podemos fazer parte de tudo isto.
Isaías 45:5 - Eu sou o SENHOR, YAHWEH, o Deus eterno que sempre existiu, e não há
outro. Fora de mim não há Deus. Não há outro Deus, somente YAHWEH. Eu te cingi... Eu te
vesti. Eu te fortaleci. Eu te dei de tudo. E isso é algo que os seres humanos devem entender.
Devemos entender que tudo pertence a Deus. Tudo o que temos foi Deus quem nos deu para
que desfrutemos de tudo isto. É muito bonito ver as águas, as colinas que se podem ver das
janelas de alguns hotéis aqui. Você pode ver as cores, a beleza do oceano e a areia das
praias e tudo o que há. E também todas as espécies de árvores que há aqui. Você pode
desfrutar de tudo isso, pode desfrutar da vida. E em cada lugar há coisas diferentes das que
podemos desfrutar. As coisas não são iguais em todos lugares. Ainda bem! Há muita
variedade na criação de Deus. Quanto mais aprendemos, mais podemos apreciar essas coisas
e desfrutar dessas coisas.
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E quanto mais crescemos, mais compreendemos e apreciamos as diferenças entre as
pessoas, a beleza do que Deus criou na existência humana, as diferentes experiências que
as pessoas têm na vida que fazem delas quem elas são. E então conhecemos uns aos outros,
entendemos as experiências e as batalhas que as pessoas têm na vida e as oportunidades
que Deus nos oferece. Podemos apreciar as diferenças entre as pessoas, e assim dar-lhes a
oportunidade de mudar e resolver as divergências entre elas. Porque todos somos
diferentes! Passamos por diferentes coisas na vida que nos fazem de nós o que somos. Todos
nós já passamos por momentos difíceis, por coisas ruins na vida. E carregamos um pouco
disso em nossa bagagem. Carregamos muito disso em nossa bagagem. Mas vencemos a maior
parte dessas coisas que carregamos na nossa bagagem pela vida, cada dia um pouco mais.
Não vencemos tudo de uma vez. E às vezes tropeçamos, recuamos, mas nos arrependemos e
voltamos à luta. Este é um processo contínuo de crescimento, de conquista e
aperfeiçoamento.
Se aprendermos a amar com o amor de Deus, se aprendemos o caminho que leva á paz,
teremos mais consideração uns pelos outros. E não vamos ser intransigentes na hora de
julgar uns aos outros. Aprendemos a não ser intransigentes na hora de julgar. Aprendemos
mais sobre nós mesmos, entendemos que Deus tem sido muito misericordioso connosco. E
cada um de nós pode dizer isso. “Deus tem sido muito misericordioso comigo” E quanto mais
você entende quão misericordioso Deus tem sido com você, mais misericordioso você pode
ser com os outros, mais você pode amar os outros e mais paciente você pode ser com os
outros. Você será capaz de perdoar os outros com mais facilidade, você vai poder dar aos
outros uma outra chance, e outra chance, e outra chance, e outra chance - muitas vezes ao
dia se é necessário - e você aprende a não olhar os pontos fracos e os erros dos outros,
porque você compreende que você também tem pontos fracos e comete erros. Talvez em
uma área diferentes, mas você também tem pontos fracos e comete erros. Somos uma
família; uma família única. Que família maravilhosa Deus reuniu!
Eu te cingi/te vesti ... Esta expressão significa prover de tudo. ...ainda que tu não Me
conheças... Os seres humanos não somente não conhecem a Deus, mas também escolhem
não saber nada sobre Ele. Escolhemos não conhecer o nosso Criador. Assim somos os seres
humanos. O ser humano prefere ajoelhar-se diante de uma estátua de pedra que ele mesmo
fez e adorar isso! E você pensa: “Que bobagem? Você mesmo fez esta estátua, seu idiota!
Você mesmo esculpiu isto em madeira e você cré que este é o seu Deus?! Você prefere
adorar isso do que adorar ao Grande Deus que criou você!” A mente humana está realmente
doente! Os seres humanos preferem adorar algo que eles fazem com suas próprias mãos,
algo que eles podem tocar.
...ainda que tu não Me conheças. Para que se saiba desde o nascente do sol e desde o
poente que fora de Mim não há outro. Eu sou o SENHOR, o único que sempre existiu, e
não há outro. Nunca existiu outro ser como Deus e nunca existirá ninguém como Deus.
Nunca houve outro e nunca haverá. Nem antes, nem agora nem no futuro! Deus é o único
ser que sempre existiu, que tem vida inerente a Si mesmo. Ninguém, nenhum outro ser
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teve, tem ou terá tal coisa. Vida inerente a si mesmo. Vida que se sustenta. Tudo vem de
Deus! Toda forma de vida vem de Deus. ELOHIM é sustentado por Deus. Tudo é e sempre foi
sustentado por Deus. Nada e ninguém jamais será YAHWEH ELOHIM. Jamais, jamais, jamais!
Isto é o Deus está nos dizendo aqui. ...e não há outro. Deus diz isso muito claramente.
Versículo 7 - Eu formo... Essa palavra significa dar forma, moldar. Como um oleiro. ... a luz
e crio as trevas. Eu faço ... Essa palavra significa produzir, obrar. ...a paz e crio o mal. Eu,
o SENHOR, faço todas essas coisas. E o que significa isto? Significa isto que foi Deus quem
criou o mal? É isso o que Deus está dizendo aqui? Sim. Isso é o que significa! Foi Deus quem
criou o mal. Mas você deve entender como Deus fez isso. Você deve entender o propósito
disso. Deus nos está revelando certas coisas agora para que possamos entender de uma
maneira mais clara o que isso significa e por que o mal deve existir. O mal tem que existir
para que ELOHIM possa se tornar realidade. O mal deve existir para que você possa fazer
parte da Família de Deus! O mal teve que ser criado para que você pudesse ser moldado e
formado e assim possa ser parte da família de Deus. Porque não há outra maneira de fazer
isto.
(A transmissão é interrompida e o Sr. Weinland comenta: Há um ser que não está nada
contente. Algumas coisas que acontecem connosco não são por acaso. Há guerras
acontecendo no mundo espiritual, guerras espirituais que estão sendo travadas. E esses
seres interferem nessas coisas. Às vezes ficamos totalmente alheio a isso, mas eu posso lhes
dizer com certeza que agora mesmo há anjos lutando no mundo espiritual.)
O que está escrito aqui é exatamente o que Deus quer dizer. Essas coisas existem. O mal
existe. E é impressionante entender isto. É incrível entender isto. E quanto mais você
entende isto, mais você entende como funciona o reino dos anjos, mais você entende por
que Deus criou as coisas que Ele criou da maneira como Ele as criou no reino dos anjos. Você
entende também por que era fundamental que o mundo espiritual fosse criado antes que o
universo físico, antes que Deus criasse os seres humanos, antes que Deus pudesse começar a
chamar os seres humanos e a trabalhar com os seres humanos, dar a eles o poder do Seu
espírito para vencer o mal e assim poder fazer parte de Sua Família. Porque não há outra
maneira de crescer em harmonia com Deus, de desenvolver a mente de Deus, de
transformar a mente humana, a maneira como pensamos. Isso não poderia ser feito se o mal
não existisse. Agora tente explicar isso às pessoas! Impossível!
Levamos muito tempo para chegar a este ponto na Igreja de Deus. Para chegar ao ponto em
que Deus nos revelou isso. Temos muito sobre o que edificar! É por isso que escrevi um
artigo sobre isso, acrescentando algo ao que Deus já tinha revelado ao Sr. Armstrong. Porque
isso é o que Deus está fazendo! O Sr. Armstrong escreveu tudo o que Deus revelou a ele
durante 50 anos no livro “O Mistério dos Séculos”. Isso é algo incrível! Nesse livro o Sr.
Armstrong descreve o plano e o propósito de Deus de uma maneira que nenhuma outra
pessoa jamais entendeu. Os apóstolos não entenderam essas coisas da maneira que o Sr.
Armstrong as entendeu. Porque Deus deu a ele a capacidade de entender essas coisas.
4

E Deus revelou essas coisas a ele já no final de sua vida. Ainda me lembro dele diante de
nós na sala de aula, um dia que ele veio dar uma palestra. Ele não lecionou a todos os
alunos pessoalmente, algumas aulas eram gravadas em vídeo porque ele tinha que se
ausentar por motivo de viagens, etc. Mas esse dia ele tinha vindo dar a palestra
pessoalmente. Ele entrou na sala de aula muito animado. E eu acho que então os
exemplares do livro “O Mistério dos Séculos” estavam começando a ser enviados a todos na
Igreja e ele estava tão animado por poder dar essa notícia! Eu então não entendi o que ele
estava sentindo. NINGUÉM MAIS que estava sentado naquela sala de aula podia entender
como ele se sentia naquele momento, sua emoção, a emoção que ele estava sentindo
naquele momento. Mas eu me lembro de sua emoção. Lembro-me dele sentado falando
sobre isso e se podia notar a emoção enquanto falava. Porque nesse livro ele escreveu tudo
o que Deus tinha revelado a ele durante esses 50 anos. Ele não agrupou todas essas
informações de um dia para outro. Nossas vidas não mudam de um dia para outro. Deus
revelou a ele coisas sobre Seu plano e Sue propósito, sobre o que Deus estava fazendo até
então, e ele escreveu tudo isto em um livro. E ele estava tão entusiasmado por poder
partilhar isso com outras pessoas. O que nós recebemos através desse livro não chega nem
perto do que ele colocou nesse libro, do entendimento que ele tinha então. Ele estava em
um nível muito mais algo em seu crescimento então. Deus lhe deu muito poder e fortaleceu
muito seu espírito então. E ele estava muito entusiasmado!
E eu também estou muito entusiasmado agora! Porque agora temos a oportunidade de
continuar edificando ainda mais sobre tudo isso, por causa do que Deus nos está dando, por
causa das coisas que Deus nos revelou. Quanto mais você entende a Deus, mais você
entende o plano de Deus. E, como o Sr. Armstrong costumava dizer, mais peças do quebracabeça se encaixam no seu devido lugar e a imagem se torna cada vez mais nítida. Deus faz
com que tudo seja mais claro. E maior é a emoção que sentimos em nosso relacionamento
com Deus! Tudo isso é verdadeiramente impressionante e inspirador!
Deus criou o mal. Era o propósito de Deus que o mal existisse. Porque se o mal não existisse,
nós também não existiríamos e, consequentemente, não poderíamos fazer parte de Sua
família. E não há outra maneira de criar ELOHIM, a Família de Deus. Para isso é necessário
que o mal exista. E é impressionante entender isto! Com o tempo você vai entender isso em
diferentes graus, de diferentes maneiras. A Igreja de Deus vai continuar edificando sobre
isso no Milênio. Você vai continuar edificando sobre isso em sua compreensão de Deus e do
propósito de Deus. Você não vai entender tudo isto hoje, de uma vez. Você não pode fazer
isto! O que cada um de nós vai receber de onde estamos no nosso crescimento, da nossa
capacidade de discernir o espírito de Deus que habita em nós. Tudo depende inteiramente
disso.
Vamos ao Salmo 103. Esse Salmo nos mostra um contraste único entre o que Deus diz ao
homem e o que Deus diz aos anjos. Isso nos permite começar a aprender e a entender, a ver
mais claramente porque tudo isso existe, a entender o que Deus revelou em Isaías 45.
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Salmo 103:13. Se lermos isso sem compreensão não entenderemos o contraste aqui. Mas há
algo diferente na maneira como isso está escrito, o que é dito aqui sobre o os anjos e sobre
os seres humanos. Isso está escrito dessa forma para que possamos ver que há uma
diferença. Por quê? Como um pai se compadece de seus filhos, assim o SENHOR se
compadece daqueles que O temem. Ou que O reverenciam. Porque o temor tem a ver com
reverência, com ter medo de fazer o que é errado, com ter medo de ir contra o que Deus
diz. Pois Ele sabe como somos feitos e se lembra que somos pó. Deus sabe como somos,
Ele conhece nossa condição. Isso foi escrito para nós, para que possamos entender algo
aqui. O que Ele nos diz aqui é: “Eu sei como você é. Eu criei você. Você é pó, você é fraco.
Mas você pode ter certeza de que Eu não Me esqueço disso, você pode ter certeza de que Eu
entendo isto”. E isso não é uma desculpa. Não podemos usar isso como uma desculpa para
justificar o que fazemos. Mas aqui podemos ver como Deus trabalha connosco. Podemos
entender que aqui Deus se refere ao relacionamento que podemos ter com Ele. Deus
promete isso ao Seu povo, a todos os seres humanos.
Versículo 15 - A vida do homem é semelhante à relva... Nós entendemos isso, nós cremos
isso. Nem todas as pessoas creem isso. Alguns creem que as pessoas possuem uma alma
imortal e que, quando uma pessoa morre ele vai para o céu ou para o “inferno”. Ou talvez
ela fica presa no “purgatório”. E se alguém paga aos padres da igreja católica dinheiro
suficiente, talvez essa pessoa possa sair do purgatório. Mas se não, ela ficará nesse lugar
por toda a eternidade. As pessoas, as religiões, inventam as coisas mais absurdas!
Pois Ele sabe como somos feitos e se lembra que somos pó. A vida do homem é
semelhante à relva; ele floresce como a flor do campo... Nossa existência é somente por
um determinado tempo. Mas como vivemos uma média de setenta anos nós não entendemos
isso. A verdade é que aos vinte, trinta ou quarenta anos, não nos preocupamos com o fato
de que um dia nossa vida chegará ao fim. A maioria das pessoas no mundo não pensa nisso,
não se preocupa em ter seguro de vida para não deixar sua família desamparada. E, por
favor, entendam que não necessitamos nos preocupar muito com essas coisas. Mas as
pessoas no mundo não se preocupam com essas coisas porque elas não pensam nisto ou não
se preparam para a realidade de que sua vida um dia chegará ao fim e que elas precisam
começar a fazer planos.
E o mesmo acontece com coisas como economizar dinheiro e tudo mais. As pessoas não se
preocupam muito com isso, não se preocupam em economizar para o futuro, para sua
aposentadoria. Porque elas não entendem que a vida passa e não planejam, não se
preparam e não pensam nisto até que já é tarde mais. E então elas se arrependem de não
ter feito isso. “Eu deveria ter começado a economizar quando tinha vinte anos! Olha tudo o
que eu teria agora se tivesse sido um pouco mais sábio e tivesse começado a economizar aos
vinte anos. Porque agora minha vida está chegando ao fim”. E quanto mais velho você fica,
mais perto está essa realidade. Quando você chega aos 50 anos e tem um ataque cardíaco e
não sabe se vai sair dessa ou não. Assim é a vida! Essas coisas acontecem. Não ficamos cada
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vez mais jovens. Especialmente se você sabe o que Deus diz sobre isto. Você sabe que a
partir dos setenta anos você está vivendo um tempo adicional. Mas as pessoas geralmente
não pensam nessas coisas.
Nossa existência aqui é efémera. Morremos e outra geração chega. Este processo é
contínuo: nascemos, vivemos e morremos. E depois que uma pessoa morre não demora
muito e os outros a esquecem. Eu não penso em meus avós, no meu pai ou em outros
parentes e conhecidos meus que morreram. Eu só me lembro deles muito de vez em
quando. Eles já não são parte da minha vida, do meu dia a dia. Eu não penso nessas coisas
no meu dia a dia. A menos que seja como agora, que estou pensando em algumas pessoas
que conheci e que morreram. Como um amigo de infância que morreu no Vietnam. E isso foi
algo que mudou minha vida.
Deus usou isto para começar a me atrair a Ele. Porque então eu pensei: “Como a vida é
injusta! Esse rapaz não teve tempo de formar uma família. Ele não viveu o suficiente! COMO
A VIDA É INJUSTA! Que uma pessoa vaia lutar em uma guerra e seja morto!” E eu lhes
garanto que então minha maneira de pensar sobre a guerra mudou totalmente. Meu
pensamento começou a mudar então, naquele mesmo momento. Porque vocês sabem o que
eu queria? Eu queria ser um piloto para poder matar o máximo de pessoas que eu pudesse. E
eu tentei conseguir isto. Eu me esforcei muito para entrar na ROTC, uma escola militar nos
Estados Unidos onde os estudantes combinam treinamento militar e universitário. Você já
sai de lá como tenente da Aeronáutica, como piloto. E como eu não queria perder tempo
combatendo em terra, com uma metralhadora, minha ideia era pilotar um avião para
destruir o máximo possível com a maior potência possível. Por quê usar uma metralhadora
quando posso pilotar um avião e lançar bombas que podem causar muito mais destruição?
Mas então Deus começou a trabalhar com minha mente e me ajudou a ver que essa maneira
de pensar é muito néscia. É impressionante o poder que Deus tem de nos mudar, de mudar
nossa maneira de pensar. Para mudar coisas que foram moldadas na nossa mente para odiar
as pessoas, para odiar uma nação o um grupo étnico. Porque isso era o que estava
acontecendo comigo na época. Porque bom amigo meu tinha morrido em uma guerra
doentia. Mas então Deus mudou minha forma de pensar, eu cresci nesse sentido, aprendi a
sentir compaixão e misericórdia por essas pessoas. É impressionante como nossa mente
pode mudar!
...que se vai quando sopra o vento... Uma flor, a relva do campo. ... e nem se sabe mais o
lugar que ocupava. E o mesmo acontece com as pessoas. Depois de um tempo, elas são
esquecidas. Você pode ver lápidas há muito esquecidas nos cemitérios, que já ninguém, que
já ninguém coloca flores nelas. Não passa muito tempo e as pessoas esquecem os mortos e
seguem com suas vidas. E a vida continua, geração após geração.
Mas a misericórdia do SENHOR é de eternidade a eternidade sobre aqueles que O
temem, e a Sua justiça sobre os filhos dos filhos... A bênção que podem ter aqueles que se
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esforçam por obedecer a Deus. Mesmo que seja somente do ponto de vista físico. Essas
bênçãos podem ser transmitidas de geração em geração. E isso geralmente acontece porque
certas coisas são passadas de geração em geração por pessoas que vivem de uma
determinada maneira e transmitem seus ideais, suas crenças, suas convicções a seus filhos.
E seus filhos, por sua vez, passam essas coisas para as gerações futuras. Essas coisas
acontecem. Quanto mais o ser humano se esforça para viver de acordo com o que é correto,
melhor será sua vida e mais abençoado ele pode ser. Você pode receber as bênçãos que
Deus tem para os seres humanos.
Versículo 18 - sobre aqueles que guardam Sua aliança e obedecem fielmente aos Seus
mandamentos. Ainda mais. Muito mais. Mais e mais.
E agora observe o que Deus inspirou Davi a escrever sobre os anjos no versículo 19.
Acabamos de ler o que Deus diz sobre os seres humanos. Deus diz que há algo que Ele dá aos
seres humanos que Ele não deu aos anjos. Isso é dito de uma maneira diferente, isso é
expressado de forma diferente, por diferentes razões. Essas duas criações são diferentes
uma da outra, e o propósito de Deus é diferente para cada uma delas.
Versículo 19 - O SENHOR Deus colocou o Seu trono bem firme no céu; Ele é Rei e domina
tudo. Louvem o SENHOR, fortes e poderosos anjos... E na tradução Almeida Revista e
Corrigida diz: “magníficos em poder”. E por quê isso é dito dessa forma? Por causa da forma
como eles foram criados. Eles são seres compostos de espírito! Eles não estão compostos de
matéria. Eles não são como nós! Deus os criou com poder! Eles estão compostos de espírito!
Eles são poderosos! Eles foram criados para continuar a existir! Eles não foram criados como
seres humanos, como dizem nos versículos anteriores: “O homem é como a erva do campo,
como a flor., que se vai quando o vento sopra.” Nossa existência é efémera. O homem foi
feito de pó da terra e Deus se lembra disso. Ele sabe disso e Ele tem misericórdia daqueles
que o reverenciam, que o temem. Mas Deus não diz isso sobre os anjos.
Bendigam ao SENHOR, anjos Seus, magníficos em poder... Em outras palavras, que se
destacam por sua força. ...que cumprem as Suas ordens, que obedecem Sua palavra.
Porque assim foram criados. Para isso eles foram criados. Isso é simplesmente um fato. Eles
são seres compostos de espírito. Eles foram criados para servir a Deus de uma maneira
muito específica, para honrar a Deus, para adorar a Deus. Eles são espírito e foram criados
para existir por muito tempo, para perdurar. Mas há um SE aqui...
E novamente aqui: ...anjos Seus, magníficos em poder, que cumprem as Suas ordens, que
obedecem Sua palavra. Eles são abençoados por causa disto! Da mesma forma que os seres
humanos são abençoados! Se você obedece a Deus, você é abençoado! E os anjos? Os que
permaneceram fiéis a Deus? Eles são abençoados. Eles podem participar do plano e do
propósito de Deus. Eles viram muitas coisas ao longo do tempo. Eles temem a Deus Todopoderoso, àquele que os criou. Como nós. Quanto mais cresce nossa compreensão, mais
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aumenta nosso temor a Deus. Eles já temiam a Deus desde o momento em que foram
criados. Impressionante!
Bendigam o SENHOR todos os seus exércitos, servos Seus, que cumprem a Sua vontade.
Eles são servos de Deus e foram criados para servir. Isso é o que está escrito sobre os ele no
livro de Hebreus, como lemos antes. Eles têm a bênção de servir a Deus, de ser servos de
Deus, de fazer Sua vontade, de cumprir Seu propósito, de ajudar a Deus na Sua criação, no
que Deus está criando. Porque quando os anjos foram criados, o mundo espiritual já existia.
Deus então criou os anjos. E o plano de Deus era trazer à existência outro reino, o universo
físico, e criar os seres humanos para que eles pudessem viver nesse mundo físico. E então
Deus começou a revelar essas coisas aos anjos. Não sabemos quanto tempo passou! Deus ia
revelando a eles cada vez mais e mais e eles se alegraram muito em poder compartilhar em
tudo o que Deus estava criando.
Bendigam o SENHOR todas as Suas obras em todos os lugares do Seu domínio. Porque
tudo pertence a Deus. Bendiga a minha alma o SENHOR! E, novamente, isso foi escrito para
mostrar a clara diferença que há entre a criação dos seres humanos e a criação dos anjos.
Embora saibamos que há uma diferença em termos de composição, muitas vezes não
entendemos o que isso significa em realidade. Os seres humanos foram criados como seres
débeis e efêmeros e não como fortes e imperecíveis como os anjos. Deus criou aos anjos de
maneira diferente. Eles são espírito! É por isso que a Bíblia diz que eles são poderosos, que
eles se destacam pela sua força. Porque eles estão compostos de espírito. Nós não. Nossa
existência é efêmera, somos pó. Pó que fica junto por um tempo e depois volta novamente
ao pó. Quando morremos, quando nossa existência chega ao fim, voltamos ao pó
novamente.
Os seres humanos fomos criados de uma maneira diferente. Podemos receber misericórdia
de Deus. Os seres humanos fomos criados com a capacidade de receber a misericórdia de
Deus. Isso é o que está escrito nos Salmos. Devemos entender isso. Isso é o que Deus quer
que entendamos. Os seres humanos fomos criados de tal maneira que podemos receber a
misericórdia de Deus quando nos esforçamos para ser obedientes e fiéis a Deus e à Sua
Palavra. Os anjos não foram criados dessa maneira. Eles foram criados para serem fiéis e
obedientes a Deus desde o começo, a mente deles é diferente da nossa mente. Nossa mente
é diferente da mente dos anjos! Os seres humanos fomos criados ... Bem, falaremos sobre
isso à medida que prosseguirmos.
E a Bíblia não diz isso sobre anjos. A Bíblia não diz que eles podem receber misericórdia.
Porque Deus deu a eles uma mente diferente. E se entendemos isso, então podemos
entender o aconteceu e por quê. Podemos entender a razão pela qual Deus nos criou de
uma maneira diferente. A Bíblia descreve os anjos como seres “poderosos”, que devem
louvar a Deus, que devem guardar Seus mandamentos e obedecer às Suas instruções. Eles
foram criados dessa maneira, eles foram criados para viver dessa maneira.
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Os anjos foram criados compostos de espírito e não de matéria. Eles não são efémeros. Eles
não foram criados com a capacidade de sentir dor. Eles não podem sentir dor. Eles não
sentem dor como você sente. Ou como eu sinto quando ando. Eu não posso andar rápido.
Tenho que diminuir o ritmo porque então começo a sentir dor. Eu tenho o joelho imobilizado
agora, porque se não dói muito. Os músculos devem estar mais juntos porque se não eu
sinto muita dor. E outro dia, depois do que aconteceu, no final do dia, eu fui andando para
o hotel e levantei meu pé alguns centímetros para subir na calçada e senti tanta dor que
era como se alguém tivesse dado um tiro na minha perna. Eu gritei de dor!
Mas os anjos não foram criados dessa forma. Eles não sentem dor. Mas nós sim. E Deus nos
criou dessa maneira por uma importante razão.
Fomos criados para sentir fome. Os anjos não. Fomos criados para sentir sede, para sentir
desconforto físico. Os anjos não precisam se preocupar em comer. Mas nós sim. Se não
comemos, morremos. Não podemos ficar muito tempo sem comida. Eles não foram criados
para ceder aos estímulos aos quais está sujeita a criação física, que é efêmera. Coisas como
a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, etc. Eles não foram criados dessa
maneira! Eles não estão sujeitos a essas coisas! Eles não se sentem atraídos pela
concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, etc. Sua natureza é diferente da
nossa. Eles foram criados como espírito. E o que é espírito não sente essas coisas. Essas
coisas não fazem parte da natureza deles. Mas fazem parte da nossa natureza desde que
nascemos. Desde que nascem os bebês começam a chorar quando não se sentem
confortáveis. Eles deixam isto bem claro: “Não estou confortável!” Isso começa desde muito
pequenos!
Fazemos isto quando não nos sentimos confortáveis . Você também. Tenho certeza que
durante a Festa aqui, em um ambiente como este, rodeado de tanta gente, há momentos
em que você não se sente confortável com outras pessoas. Talvez porque as pessoas não
querem fazer o mesmo que você. Ou porque elas querem comer a horas diferentes a quando
você quer comer. Ou querem ir a um lugar diferente ao lugar que você que ir. E eu tenho
certeza que mesmo neste AMBIENTE IMPRESSIONANTE como o que temos na Igreja de Deus,
na Festa dos Tabernáculos, você já teve uma ou mais batalhas com esse tipo de coisa. E se
você não teve nenhum problema, então eu não sei o que acontece com você. Porque se
você é um ser humano normal, às vezes você tem problemas com essas coisas e você tem
que lutar contra isto. Em algum momento as coisas não vão sair como você quer e você vai
ter problemas com isto.
Você não é perfeito, eu não sou perfeito, nenhum de nós é perfeito. A tendência do ser
humano é se preocupar primeiro consigo mesmo. E se você não se sente confortável, é fácil
descontar nos outros, ou ficar de mal-humorado, ou o que for. E quando alguém pergunta:
“Mas por que você está chateado comigo?” Você diz: “Não estou chateado com você. O
problema é que eu ainda não tomei meu café.” Ou o que seja. Mas assim é como somos.
Impressionante!
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Os anjos não foram criados dessa maneira. Eles não foram criados para experimentar certas
coisas na vida. Coisas como sentir fome ou querer ser consolado porque não se sentem bem,
ou porque estão muito tempo sentados e querem se esticar, ou suas costas doem... Eles não
sentem nada disso! Eles foram criados da maneira como foram criados com um propósito. E
nós fomos criados da maneira que fomos criados com um propósito também. E isto é algo
incrível! Isto é o que Deus nos mostra. Há um propósito, há uma razão pela qual tudo foi
planejado e criado da maneira como foi planejado e criado. E isso está relacionado com o
que se desenvolve a partir de tudo isso: a mente e o que a mente deve experimentar.
E, novamente, os anjos não são impulsados pelo egoísmo, que é inerente a uma existência
efémera como a nossa. E quanto melhor você entender isso, mais você poderá entender por
que Deus nos criou da maneira que como fomos criados e por que os anjos foram criados da
maneira como Deus os criou. A diferença entre ser criado como espírito e ser criado como
ser físico, efémero.
O ser humano está sujeito à vaidade, como já mencionei, mas os anjos não. A vaidade é algo
automático em nós! Devido à forma como fomos criados, isto é algo automático em nós e
temos que lutar contra isto. Você tem essas batalhas porque o seu “eu” quer ser mimado.
Amamos a nós mesmos. E se não nos sentirmos confortáveis... Tenham cuidado!
Romanos 8:18 - Considero que o que sofremos durante a nossa vida não pode ser
comparado, de modo nenhum, com a glória que nos será revelada no futuro. Isso está
por vir. Não temos isto ainda. Isto é algo que começa a crescer em nós assim que Deus nos
chama à Sua Igreja. Isso começa a crescer e ser formado dentro de nós, podemos provar um
pouco disso, podemos ser parte disso. Porque a criação... Os seres humanos. A isso se
refere Paulo aqui. Essa palavra é traduzida como “criação”.
Porque a criação ... Porque isso tem a ver com os seres humanos, com a forma como Deus
nos criou. ...aguarda com ardente expectação a manifestação dos filhos de Deus. Tudo o
que Deus fez, desde o momento em que começou a criar o mundo espiritual no qual os
anjos pudessem habitar, desde o começo, o propósito de tudo isso já estava planejado, já
estava estabelecido. Como podemos ler em Provérbios, Deus já havia determinado
exatamente como isso seria, como Ele faria tudo isto. Deus não faz as coisas por acaso.
Deus não decide de repente: “Bem. Há um lugarzinho aqui, que é o centro...” Porque
pensamos que a Terra é o centro do universo. “Vamos ver agora, um lugar que esteja a 10
bilhões de anos-luz de distância. Vou colocar este lugar a 14 bilhões de anos-luz de
distância. Não, não! Um pouco mais longe!” E com o tempo Deus diz: “Acrescentarei um
pouco mais. Vou criar mais coisas.” E depois de um tempo, depois de milhões de anos, Deus
decidiu: “Não é grande o suficiente! Vou fazer isto ainda maior! Vou adicionar um pouco
mais e será muito maior.” Deus não trabalha dessa maneira.
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Tudo, absolutamente TUDO, já estava determinado antes que Ele começasse a criar. Tudo já
estava determinado! A criação dos anjos já tinha sido cuidadosamente determinada, o
número exato de anjos que seria criado. Deus já havia determinado o número exato de
anjos que Ele criaria. O que Deus estava fazendo? “Vamos ver aqui: eu preciso desses três
anjos agora. E depois de um tempo, depois de ter criado tantos anjos, Deus então decidiu:
“Não é suficiente. Eu preciso criar alguns mais. Vou criar mais alguns”. Deus não trabalha
dessa maneira! Nós seres humanos podemos trabalhar dessa maneira! Podemos começar a
construir algo, uma casa por exemplo, e no meio do caminho decidimos que não é grande o
suficiente e que temos que acrescentar algo. E então fazemos isso. A família cresce e
precisamos de mais espaço. Deus não faz as coisas dessa maneira. Deus não muda as coisas
ao longo do caminho. Não no que a isso se refere. Deus planeja tudo perfeitamente, de
maneiras que não podemos nem mesmo entender.
E estamos falando de um processo que dura bilhões e bilhões de anos no futuro. Eu não sou
capaz de entender isso. Eu não consigo entender que Deus concedeu aos seres humanos
6.000 anos para existir nesta terra. E você também não pode entender algo assim.
Porque a criação aguarda com ardente expectação a manifestação dos filhos de Deus.
Quanto tempo Deus tem esperado por esse momento, pelo que em breve vai acontecer?
Quanto tempo Deus tem esperado pela primeira grande ressurreição? Quanto tempo Deus
esperou que Seu Filho nascesse Dele, fosse batizado e recebesse o espírito santo? Como foi
isso? Seu Pai, que é espírito, o criou no ventre de um ser humano. E ele então começou a
crescer, mas ainda precisava ser gerado pelo espírito santo de Deus. É impressionante
entender isto! Porque há uma diferença.
E novamente aqui, tudo o que Deus estava fazendo, tudo o que Deus havia feito, tudo tinha
um propósito. Tudo isto está relacionado com os filhos de Deus, com a Família de Deus. E
agora já estamos quase lá. Não podemos nem sequer começar a entender a emoção que
Deus está sentindo agora. Eu tentei comparar isto com a emoção que o Sr. Armstrong sentiu
quando compartilhou connosco tudo o que Deus tinha revelado a ele durante 50 a anos. Ele
escreveu isto em um livro. E Deus esperou por isso milhões de anos. E então chegou o
momento em que o centro do Seu plano, Seu Filho gerado, que seria o sacrifício do Pessach,
que seria o Sumo Sacerdote para toda a Sua Família, finalmente nasceu. Impressionante! E
agora, depois de 6.000 anos, está chegando o momento em que os 144.000 serão
ressuscitados. O número exato! Tudo isso foi planejado antes de que qualquer coisa
existisse! Impressionante! Um número exato daqueles com quem Deus ia trabalhar na
primeira fase de um plano que se estende por mais de 6.000 anos. Em breve eles serão
ressuscitados. Impressionante! As primícias. E depois disso serão cada vez mais. Assim é
como Deus trabalha. Uauu!
Porque a criação (os seres humanos) foi submetida à vaidade... Fomos sujeitados à
vaidade! Essa palavra comunica uma ideia, um sentido de “inutilidade, da atração por si
mesmo, do vazio produzido pelo egoísmo. A vaidade da vida que vem de uma existência
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efêmera”. Essa palavra engloba a ideia de todas essas coisas. E aqui diz: … não pela sua
própria escolha, mas por causa da vontade daquele que a sujeitou, na esperança... Em
outras palavras, na esperança de algo melhor e duradouro. ...de que também a mesma
criação será libertada da escravidão da corrupção... E essa palavra significa “destruição,
depravação”. ...para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Essa escravidão é o
resultado do pecado, é o resultado de escolher o mal, da desobediência que leva à
destruição e produz vidas destrutivas.
Deus nos criou dessa maneira com um propósito. Foi Deus quem nos criou assim! Ele nos
criou sujeitos à vaidade, escravos da corrupção! Ele nos fez assim! TODOS OS SERES
HUMANOS foram criados dessa maneira. Exceto um. Os primeiros seres humanos foram
criados e todos os que nasceram depois deles já nasceram sujeitos à vaidade. Fomos criados
sendo escravos da corrupção, por assim dizer, porque Deus sabia que cometeríamos pecado.
Mas era o propósito de Deus nos criar dessa maneira, com a capacidade de pecar. Deus sabia
que, por causa da maneira como somos criados, escolheríamos o pecado. Porque somos
egocêntricos, temos em nós “a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a
soberba da vida”. Deus não podia nos criar como espírito e nos dar Sua mente desde o
começo. Não podíamos fazer parte de ELOHIM desde o começo. Caso contrário, todo o resto
não teria o mesmo propósito. Porque não há outra maneira de criar ELOHIM! ELOHIM só
pode ser criado dessa forma. Para que reverenciemos a Deus!
E algumas pessoas podem dizer: “Mas isso é injusto! Deus me criou para poder pecar! Isso
não é justo!” Ou era dessa maneira ou você não existiria. Você quer fazer parte da Família
de Deus? Você está disposto a sofrer para alcançar isso? Você está disposto a lutar contra o
mal, a odiar o mal e aprender a lutar contra o mal com todo o seu ser para que sua mente
seja transformada e você possa ter uma mente como a mente de Deus? VOCÊ QUER ISSO DE
VERDADE? Então você não pode dizer que Deus é injusto! “Deus me fez para que eu pecasse!
Então tudo isso é culpa de Deus, não é?!” Assim é como pensamos os seres humanos. Não é
isso surpreendente? Estamos tão cegos. Somos tão insignificantes. Não. Deus nos criou dessa
maneira para que possamos tomar decisões. Temos o livre arbítrio. Você é livre para
escolher o que você quiser. Você acha que vai escolher obedecer a Deus por toda a
eternidade? Você não pode escolher isso devido à forma como foi criado. Voltamos ao
começo de tudo isto. Isso se deve à maneira como você foi criado. Você foi criado de tal
forma que você comete pecado. Como Adão e Eva. Não passou muito tempo e eles
cometeram pecado porque eram seres humanos.
Lembro-me de uma conversa que tivemos em uma de nossas aulas no Ambassador College
em Bricketwood. Todos nós na classe éramos calouros e o professor, o ministro, nos deixava
discutir livremente sobre certas coisas, nos deixava fazer perguntas, falar sobre Adão e Eva
e sobre o pecado. E alguns pensavam que quando Adão e Eva cometeram pecado Deus ficou
muito surpreendido e se perguntou: “O que vou fazer agora? Eles pecaram!” E então Deus
teve que mudar Seus planos, teve que começar a trabalhar connosco. Porque Deus criou a
Adão e Eva os colocou em um lugar que era perfeito. Eles foram criados com mentes puras.
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Eles não conheciam o mal! O mal não estava neles. Mas então, de repente, eles pecaram. E
como o salário do pecado é a morte, alguns pensam que então Deus se perguntou: “O que
vou fazer agora? Acho que agora terei que providenciar um Salvador. Acho que agora eles
vão precisar de um sacrifício do Pessach!” Porque nossa mente estreita é muito limitada. E
não podemos saber essas até que Deus nos mostre essas coisas. E ainda assim somos tão
arrogantes que achamos que descobrimos isso por nossa conta ou que sabemos o que
aconteceu. Quando a verdade é que não sabemos. A mente humana é realmente algo
surpreendente. E às vezes nos mete em grandes problemas.
E, novamente, este é o processo pelo qual passamos, assim foi como Deus nos criou. Como
está escrito em Romanos 8:7 - Porque a mente que é controlada pela natureza humana
se torna inimiga de Deus, pois não obedece à lei de Deus e, de fato, não pode fazer isto.
Nossa mente não foi criada dessa maneira. Adão e Eva não foram criados dessa maneira.
Eles não podiam estar sujeitos à lei de Deus. É por isso que Deus nos criou como seres
humanos físicos. É por isso que Deus nos fez do pó da terra. ... e, de fato, não pode fazer
isto.
A diferença entre os anjos e os seres humanos é algo incrível. Deus criou a ambos. Existe
uma diferença óbvia entre as duas criações. Uma é espírito e a outra é física. Mas também
há algo que não é diferente, algo que é realmente o mesmo em ambas as criações, algo na
forma como ambas foram criadas. E isto é algo que devemos entender. Tudo se resume a
isto. Tudo está relacionado com o espírito santo.
Nem anjos nem seres humanos foram criados com o espírito santo. Os anjos não foram
criados com o espírito santo. Eles são seres compostos de espírito. Já falamos sobre isso.
Mas eles não foram criados com o espírito santo de Deus. Deus não lhes deu acesso ao Seu
espírito santo, que é a mente de Deus, o ser de Deus. Os anjos são seres compostos de
espírito. Deus deu vida a eles. E a Bíblia diz que eles se alegraram muito, que eles ficaram
muito entusiasmados quando viram tudo o que o seu Criador estava criando. Eles sabiam
certas coisas, eles podiam ver coisas incríveis no mundo espiritual. Deus trabalhou com eles
e eles aceitaram sua existência como eram, eles aceitaram tudo que Deus estava fazendo.
Eles foram criados como espírito, de uma maneira única.
E devemos entender que o espírito santo é o que comunica a mente de Deus. Uma coisa é
ouvir sobre a lei de Deus. Como os israelitas, que ouviram sobre a lei de Deus. Deus também
revelou aos anjos certas coisas sobre Ele, sobre o que Ele ia fazer. Eles não podiam viver de
outra forma, isso era algo que simplesmente não existia neles. Viver de uma maneira
diferente não fazia parte de sua maneira de pensar. Maneiras de pensar diferentes
produzem comportamentos diferentes. Os anjos foram criados de uma maneira diferente da
maneira como nós fomos criados e por isso os anjos pensam de uma maneira diferente a
nós. Mesmo no começo, no plano que Deus nos deu. Você vai poder ler sobre isso quando o
artigo que eu escrevi estiver disponível no site da Igreja. Então você vai poder entender
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melhor tudo isto. Você também pode ouvir todos esses sermões novamente e então você vai
entender essas coisas a um nível diferente.
Mas, novamente, o Verbo de Deus, a mente de Deus é algo que é comunicado através do
espírito santo. E é por isso que falamos sobre o espírito santo antes. Há uma diferença entre
o que é espírito, entre as coisas do espírito, o poder do espírito de Deus para cumprir Sua
vontade, o poder que Ele envia e o que nós chamamos de espírito santo, que tem a ver com
a mente, com a maneira de pensar de Deus. E não era o propósito dar isso aos anjos. A
realidade é que isso é algo que não pode ser dado aos anjos. Porque se Deus pudesse dar
Seu espírito a Sua criação desde o começo, sabem o que aconteceria? Deus poderia ter
criado ELOHIM desde o começo. Ele poderia ter colocado Sua mente em cada ser que Ele
criou, através do espírito. Mas Deus não pode fazer isso.
Porque então seria o próprio Deus. Isso é o que seria. Que significa isso? Agentes morais
livres e independentes? Não haveria tal coisa! Esse não era o propósito de Deus. Deus deseja
variedade, deseja individualidade e interação na Sua família. Isso seria como algo nos filmes
de ficção científica, que alguém constrói um robô, ou muitos robôs, e coloca a mesma
mente em todos eles. E é como falar consigo mesmo. Porque, como falar, como interagir
com algo assim? Tudo será sempre igual. A mesma maneira de pensar, as mesmas
experiências.
E assim foi na criação dos anjos e na criação dos seres humanos: nenhum deles foi criado
com o espírito santo, com o que comunica a mente de Deus, o Verbo de Deus. Apenas um
ser foi criado com isso: O Filho de Deus. Falaremos sobre isso depois. E, em parte, ele foi
gerado do espírito santo, do Verbo de Deus, desde o princípio. Ele já tinha o espírito de
Deus, a mente de Deus desde o começo. O Verbo de Deus se tornou carne. Mas mesmo assim
ele ainda teve que ser gerado pelo espírito de Deus. Falaremos sobre isso depois.
Gênesis 1:24 - Então Deus disse: Que a terra produza todo tipo de animais: domésticos,
selvagens e os que se arrastam pelo chão, cada um de acordo com a sua espécie! Em
algumas traduções, diz “bestas”, mas essa palavra significa “seres vivos”. É a mesma
palavra usada antes.
E assim aconteceu. Deus fez os animais, cada um de acordo com a sua espécie: os
animais domésticos, os selvagens e os que se arrastam pelo chão. E Deus viu que o que
havia feito era bom. Então Deus/ELOHIM disse: “Façamos o homem à nossa imagem... E
aqui o pronome “nossa” se refere à palavra ELOHIM. Entendemos que havia apenas um ser:
YAHWEH ELOHIM. Em certo sentido, isso é profético. E aqui podemos ver novamente como
essas coisas foram mal traduzidas, porque então somente YAHWEH ELOHIM existia. E aqui
Ele estava falando isso sobre Ele mesmo e sobre ELOHIM.
Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança ... Ou seja, como a
espécie divina. Foi assim que o homem foi criado. Há um processo pelo qual nós temos que
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passar para fazer parte da Família de Deus, para poder fazer parte de ELOHIM, para nos
tornarmos ELOHIM. Nunca seremos como YAHWEH, mas seremos parte de ELOHIM, da
Família de Deus. ...e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o
gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o
homem à sua imagem; à imagem de Deus o criou; homem e mulher os criou... Esse é o
começo, esse é o princípio da Família de Deus. A Família de Deus começa com os seres
humanos. Começa com esse processo no qual os seres humanos estão “sujeitos à vaidade”.
Seres humanos criados que não podem “estar sujeitos à lei de Deus” na fase inicial de sua
criação. Há coisas pelas quais os seres humanos têm que passar porque não há outra
maneira de se tornar parte de ELOHIM a menos que eles passem por essas coisas. Deus disse
que deu tudo isso aos seres humanos, para os seres humanos dominemos sobre tudo, para
que tudo nos sirva de alimento.
Gênesis 1:31 - E Deus viu que tudo o que havia feito era muito bom. A noite passou, e
veio a manhã. Esse foi o sexto dia. E não podemos nem sequer começar a entender a
alegria, a emoção, a plenitude que Deus sentiu neste momento. Esse foi o começo de tudo.
Foi o começo da seguinte grande fase de uma criação que começou com o mesmo propósito
desde o início, quando Ele começou a criar. E agora finalmente, depois de tanto tempo... E
não sabemos quanto tempo se passou, mas então Deus criou os primeiros seres humanos:
Adão e Eva. E Deus então disse que tudo o que Ele tinha criado era muito bom. Deus criou
os seres humanos “sujeitos à vaidade” e disse que isso era bom. Deus criou os seres
humanos com a capacidade de pecar, sabendo muito bem que eles pecariam, e Ele disse que
isso era bom. Porque Deus vê muito além do que nós podemos ver. Ele sabe qual é o
propósito de tudo isso, a que tudo isso vai levar. Da mesma forma que nós entendemos
certas coisas e nos preparamos para o que vai acontecer em breve.
Vamos ficar tão emocionados com o que Deus está fazendo quando vejamos a Deus abrir a
mente das pessoas ao nosso redor - pessoas que talvez conhecemos - quando Deus lhes der
Sua mente, quando elas ouvirem algo que você pode ter lhes dito, ou leiam algo. Elas então
acreditarão nisto e saberão que estamos no tempo do fim. Que Cristo está prestes a voltar!
Que agora é o momento! E as pessoas acreditarão nisso! Pessoas que você conhece! Que
emocionante! Você vai ficar tão entusiasmado com isso!
E embora muitas coisas ruins acontecerão também, você ficará muito animado, você estará
muito atento, porque você pode ver além de tudo isso. Deus vê além de tudo isto, de
maneiras que não podemos sequer começar a entender. E com o espírito de Deus, porque
sabemos essas coisas, podemos ver além de tudo isto. Não teremos que esperar muito
quando as coisas começarem a acontecer. Não teremos que esperar muito. Vejam o quão
longe já estamos agora. Não foi nada difícil. Temos batalhas espirituais, mas isto sempre foi
assim. Incrível!
Deus nos criou como seres físicos e disse que isso era bom. Deus diz que é muito bom
termos sido criados sujeitos à vaidade, que é muito bom termos sido criados como seres
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egoístas. Não porque Ele estava entusiasmado com isso, mas porque isto era necessário, isto
era algo que tinha que acontecer para que pudéssemos chegar aonde temos que estar.
Porque não há outra maneira de chegar a esse lugar.
Tudo o que Deus criou, moldou e formou nesses seis dias era muito bom. Incluindo os seres
humanos, que foram criados na escravidão da corrupção e da destruição. O propósito de
Deus era que os seres humanos fossem criados em um universo físico, sujeitos à vaidade, ao
egoísmo e com uma existência temporária. Porque a criação que Deus planejou para os
seres humanos não está completa. E isso é algo que nós, na Igreja de Deus, já sabemos há
muito tempo. O ser humano não foi criado completo desde o começo, com a capacidade de
ser feito à imagem de ELOHIM, de fazer parte da Família de Deus desde o começo. A
existência humana é apenas o começo de um processo pelo que temos que passar.
Nesta fase dessa criação de Deus é necessário que os seres humanos sejam gerados do
espírito de Deus. Essa fase é o que levaria os seres humanos a serem gerados pelo espírito
santo de Deus. Isso é algo que ocorreria mais tarde. Deus então começou a trabalhar com
somente algumas pessoas nos primeiros 4.000 anos. Mas depois que a Igreja de Deus foi
fundada, depois que o Corpo de Cristo foi estabelecido, Deus começou a trabalhar com
muitos mais. Quase todas as pessoas com quem Deus trabalhou foi nos últimos 2.000 anos. É
assim que Deus tem trabalhado com os seres humanos.
Agora eu gostaria de ler algumas coisas que escrevi no artigo que eu citei e fazer alguns
comentários. Deus mostrou a Adão e Eva o caminho de vida segundo o qual eles deveriam
viver para poder ter paz. Deus mostrou isso a eles desde o começo. Os anjos foram criados
em um mundo onde havia paz. Isso era tudo o que eles conheciam. Para eles nada mais
existia. Não existia o mal, não existia nada que fosse ruim. Existia somente o caminho de
vida de Deus. E eles seguiam o caminho de vida de Deus exatamente como Deus lhes
mostrou. Não havia nada diferente em suas mentes, porque eles tinham uma mente
composta de espírito. Eles são seres espirituais a quem Deus deu uma mente. E isto é algo
impressionante.
Deus criou a Adão e Eva e lhes mostrou o caminho de vida que produz paz e plenitude na
vida. Mas eles foram criados sujeitos à vaidade. Eles foram semeados na corrupção. E não
demorou muito para que eles escolhessem um caminho de vida diferente. E assim o mal foi
criado na existência humana, porque, como lemos antes, os seres humanos não estão
sujeitos à lei de Deus e nem podem estar. Até que sejamos gerados pelo espírito santo.
Vou ler o que escrevi no artigo:
Sabendo que Deus não deu nem aos anjos nem ao homem o Seu espírito santo, é
essencial compreender o que se seguiu e por que era o propósito de Deus que o
“mal” existisse. Se você puder ver mais claramente o que aconteceu com a
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humanidade no princípio, você poderá entender o que aconteceu na criação dos
anjos e por que isso tinha que ser assim.
Se você olhar para o que aconteceu no princípio, então verá que isso revela um
grande propósito e um padrão para tudo o demais que se seguiria ao longo do tempo.
Logo depois da criação do homem e da mulher, Satanás estava lá. Isto começa a ser
narrado em Génesis 3 com Satanás sendo descrito como uma serpente. No hebraico
esta palavra significa literalmente serpente, mas ele era uma “serpente”, um ser
espiritual, que é descrito desta forma para mostrar como são seus caminhos, como
ele se rasteja para corromper e destruir. Esta palavra na verdade vem de uma
palavra que significa ‘para encantar’, usada para descrever a prática da adivinhação,
do encantamento e da sedução espiritual.
Assim é Satanás.
Observem como Satanás é descrito aqui:
Ora a serpente...
E a palavra em hebraico usada aqui significa “serpente”, mas devemos entender que se
trata de um ente espiritual que aqui é comparado a uma serpente. Essa comparação tem um
propósito. Esse ser é um ser esquivo, um ser que se rasteja, que engana, que corrompeu
muitos e causou muita destruição ao longo do tempo.
Ora, a serpente era mais astuta que todas as alimárias do campo que o SENHOR
Deus tinha feito. E esta disse à mulher: É assim que Deus disse: Não comereis de
toda a árvore do jardim? E disse a mulher à serpente:
Satanás sempre mente. Porque quando você distorce coisas, quando você deturpa as coisas,
quando você mostra as coisas de uma maneira diferente para manipular a outros, para levar
a outros a fazerem as coisas do seu jeito, você simplesmente está mentindo. Esse é um
espírito mentiroso. E Satanás é um espírito mentiroso. Ele deturpa as coisas habilmente
para enganar, para interferir. Quando uma pessoa não diz toda a verdade sobre algo... Isso
aconteceu muitas vezes com pessoas a quem eu dei conselhos na Igreja de Deus. E outras
pessoas na Igreja ouviam sobre certos conselhos que eu tinha dada a essa pessoa e me
diziam: “Mas como você pôde ter dado esse conselho a essa pessoa?” Mas a pessoa em
questão não me disse toda a verdade. Ela não me contou toda a história! Outros sabiam de
toda a história, mas eu não. E então eu entendia que o conselho que eu tinha dado a essa
pessoa não era um bom conselho para ela, porque havia coisas na história que eu não sabia.
Eu só posso ajudar, só posso aconselhar alguém se eu souber tudo o que está acontecendo.
Mas se uma pessoa não me conta toda a verdade, essa pessoa então está mentindo para
mim. Porque em muitos casos o que acontece é que enganamos a nós mesmos ou não
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queremos que os outros nos vejam como realmente somos. E se uma pessoa não conta toda
a história, como pode esperar que alguém a ajude?
Isso acontece muito na Igreja de Deus. Isso acontece porque as pessoas não dizem toda a
verdade. Mas esse espírito é um espírito mentiroso. O que acontece é que ainda não
entendemos que ao fazer isto estamos mentimos. Temos dificuldades com isto. Até na Igreja
de Deus, não é assim? Este é um processo de crescimento. necessitamos ver a nós mesmos
como realmente somos. E muitas vezes outras levam a culpa, o ministério leva a culpa de
certas coisas, porque dizemos certas coisas às pessoas ou damos conselhos ás pessoas sem
saber toda a verdade. E as pessoas fazem isto porque elas querem ouvir uma determinada
resposta. E isto é simplesmente manipulação.
Você não quer isso em sua vida. Você quer odiar isso. Você quer ser honesto e sincero. O
mais honesto e sincero possível. Você não quer se esconder, não quer enganar, não quer
contar apenas uma parte da história. Fazemos isso porque tentamos proteger uma certa
imagem de nós mesmos. Não! É melhor ser sinceros e honestos diante de Deus. Deus nos
conhece por dentro e por fora. Mas às vezes tentamos proteger nossa imagem. Mesmo
diante de Deus. Aprendemos muito se vamos a Deus em oração e somos sinceros e honestos.
Isso é algo que aprendemos com o tempo. Aprendemos como ser sinceros e honestos. E sabe
de uma coisa? Deus sabe que você não pode ser totalmente sincero e honesto com Ele. E
você sabe o que Deus faz? Ele ajuda a você fazendo você passar por provações, fazendo
você passar por certas coisas na vida, para que você possa ver a você mesmo e entender:
“Assim sou eu! Esse sou eu. Eu sou assim!” E então você pode dizer: “Pai, me perdoe, eu
não podia ver isso sobre mim antes”. Deus vê como somos o tempo todo. Ele sabe o que
somos. Ele nos conhece por dentro e por fora.
Deus é misericordioso connosco e nos guia através desse processo. Então começamos a ver
certas coisas em nós mesmos. Esse é um processo impressionante pelo qual passamos.
Vemos certas coisas em nossa vida e começamos a mudar. Isso é muito bonito! É algo
realmente muito bonito. Porque então podemos receber mais da mente de Deus.
Nesta série de sermões - por causa do que Deus disse, do que Deus deixou claro sobre
Satanás nesta Festa dos Tabernáculos - é muito importante que entendamos porque Deus
quer que compreendamos claramente que todo mal, toda perversão, toda doença tem sua
origem na mente desse ser. Se você puder entender que essa é a mente desse ser, que ele é
quem está por trás de tudo isto, se você puder entender as coisas que ele fez ao longo do
tempo, então você pode odiar essa mente em você. Porque isso está em você e está em
mim também. O mal existe em todo ser humano! Não somos “bons” por natureza. Não há
ninguém que seja bom. Exceto um: Cristo. E isso tem um propósito e uma razão. E não
somente não somos bons por natureza, mas temos o mal em nós. Estamos cheios de orgulho.
E o orgulho é repugnante, é doentio. O orgulho é a cauda de muita dor e sofrimento ao
longo do tempo. Você não quer que isso seja parte de você. De maneira nenhuma! Você
quer odiar o mal, você quer odiar o orgulho. E todos nós temos orgulho. “A concupiscência
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da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida”. O orgulho é um tema à parte.
Orgulho: tudo que é mal, que é ruim, provem do orgulho, provem do fato de que nos
enchemos de vaidade, nos ensoberbecemos. E isso é muito feio.
A mentira tem a ver com orgulho! Mentir para nós mesmos tem a ver com orgulho! Não dizer
toda a verdade, não ser sincero e honesto, tem a ver com orgulho. E devemos lutar contra o
orgulho. E graças a Deus que Ele nos abençoa e nos ajuda a lutar contra o orgulho. Porque
isso é parte da nossa conversão, da transformação da mente. Isso é parte da mudança que
deve ocorrer em nossa mente. Até aprendermos a odiar o mal. E quanto mais você odeia o
mal, mais Deus pode abençoá-lo. E, com o tempo, você pode se tornar parte de ELOHIM.
Você estará tão convencido de que odeia o mal, que você estão pode ter uma mente como a
mente de Deus, você pode pensar como Deus por toda a eternidade. Isso é algo
impressionante! Mas primeiro você tem que passar por esse processo, você deve chegar à
essa convicção para que o espírito de Deus possa trabalhar e fazer com que isso seja algo
permanente em você. E é impressionante entender isto.
Continuando:
É assim que Deus disse: Não comereis de toda a árvore do jardim? E disse a
mulher à serpente: Do fruto das árvores do jardim comeremos...
Sua resposta foi correta.
Do fruto das árvores do jardim comeremos, Mas do fruto da árvore que está no
meio do jardim, disse Deus: Não comereis dele, nem nele tocareis para que não
morrais.
Isto era verdade. Mas então Satanás começa a deturpar as coisas.
Então a serpente disse à mulher: Certamente não morrereis.” (Gênesis 3:1-4).
Continuando um pouco mais adiante no artigo.
Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes se abrirão os vossos olhos, e
sereis como Deus, sabendo, discernindo, o bem e o mal.” (Gênesis 3:5).
É assombroso o que Satanás fez aqui, a maneira como ele confundiu a Eva aqui! “Vocês
serão como deuses?” E, vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer... Algo
começou a mudar na mente da mulher. Ela começou a se sentir atraída por aquela árvore,
começou a pensar no que Satanás havia dito a ela. O orgulho então começou a levantar a
sua cabeça feia. Que ela pudesse pensar em fazer algo diferente daquilo que seu Criador
disse a ela? É incrível que a mente possa fazer isso. Mas aqui essa criatura arisca fez isso.
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Satanás é especialista nessas coisas. Seu desejo é que todos os seres humanos façam o
mesmo.
E, vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer, e agradável aos olhos, e
árvore desejável para dar sabedoria... Uma sabedoria que não vem de Deus. Essa
sabedoria vem dos caminhos do mundo, do orgulho. Não é a verdadeira sabedoria. Deus
descreve a verdadeira sabedoria. Lemos sobre a verdadeira sabedoria, a que é correta. Esta
sabedoria mencionada aqui é uma sabedoria pervertida, adulterada e doentia. É o tipo de
sabedoria que Satanás deseja que todos tenham: sua sabedoria.
E, vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer, e agradável aos olhos, e
árvore desejável para dar sabedoria... Isso foi o que ela pensou. Ela começou a pensar
dessa maneira sobre ela mesma. Nesse mesmo momento sua mente começou a se desviar,
começou a ir na direção errada. E isso foi por causa da maneira como ela foi criada. Porque
Deus colocou a mulher em um ambiente puro. Como Ele fez com os anjos. Eles foram
criados em um ambiente puro em todos os sentidos. Em todos os sentidos!
Mas, por favor, entendam isso. É muito importante entender que com os seres humanos não
demorou muito para que eles pecassem, mas com os anjos pode ter se passado milhões e
milhões de anos - não sabemos - antes que um deles começasse a pensar diferente,
escolhesse pensar diferente. Isso era algo tão estranho para uma mente, para um ser criado
como espírito. Era muito estranho que seres criados de espírito pudessem conceber tal
coisa, pudessem pensar de maneira diferente. Mas algo aconteceu e eles fizeram isto. E eu
acredito com todo meu ser que Deus está nos mostrando que o que desencadeou isto foi a o
fato de que Deus criou a nós, os seres humanos, e o propósito que Deus tem para nós. Isto
foi o que fez esse ser mudar sua maneira de pensar.
... tomou do seu fruto, e comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu com ela.
Claro que ele comeu desse fruto! Ele fez o que sua esposa disse a ele. Ele deu ouvidos ao
que ela disse. E a culpa foi tanto dele quanto dela. Eles deram ouvidos ao que Satanás lhes
disse e começaram a brincar com isso. Ambos fizeram exatamente o mesmo. Ambos
pecaram. E ambos foram responsáveis por suas escolhas, pelo que fizeram. Impressionante o
que aconteceu!
Precisamos saber e compreender o propósito dos seres espirituais e sua criação. Precisamos
entender que Deus criou a nós, seres humanos, diferentes dos seres espirituais. Deus criou
os anjos de essência espiritual, como espírito, e fez deles seres livres e independentes
dando-lhes o livre arbítrio. E Deus deu o mesmo aos seres humanos, a Adão e Eva.
Mas é incrível compreender que os anjos estão compostos de espírito. Os anjos foram
criados de essência espiritual e Deus lhes deu a vida. Mas não a vida que emana de Deus.
Deus deu a eles uma existência independente. E isso não significa que eles existam por si
mesmos, mas que eles são seres livres e independentes - como os seres humanos - e podem
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tomar suas próprias decisões, podem pensar de forma independente, têm uma mentalidade
própria, são totalmente independentes dos outros. Porque é a através das experiências
pelas quais passamos ao longo do tempo que nos tornamos seres únicos. São as coisas pelas
quais passamos na vida que fazem de nós quem somos. E isso é o mesmo com os anjos.
E, novamente, Deus lhes deu a vida, mas não a vida que emana de Deus. Não a vida que
Deus pode dar através do espírito santo. Não é e nunca foi o propósito de Deus dar aos anjos
Sua vida, a vida que emana Dele, Seu ser na forma do espírito santo. Porque tal vida não
pode ser dada instantaneamente a seres criados como espírito. E é impressionante entender
isto sobre Deus e sobre os anjos.
A mente de Deus - o ser de Deus, o espírito santo, a Verdade de Deus, o Verbo de Deus - não
pode ser colocada instantaneamente em um ser criado como espírito. Nesse caso, esse ser
seria simplesmente uma cópia do próprio Deus, como eu disse antes, e não um ser livre e
independente, distinto de Deus. Deus criou os anjos de essência espiritual e lhes deu uma
existência livre e independente. Então eles só conheciam o mundo que Deus lhes deu. Eles
estão formados de essência espiritual e têm a capacidade de viver para sempre. E por isso
eles não se sentiam atraídos pelo mal. Não como os seres humanos, que fomos criados em
uma existência física efêmera, e nos inclinamos facilmente ao egoísmo.
Mas então, o que mudou no reino dos anjos? Vamos a Isaías 14. O reino espiritual, o reino
dos anjos, era um reino único. E devemos entender que eles não tinham motivação para
fazer nada além do que Deus lhes havia dito. Por quê? Porque eles são espírito e não tinham
fraquezas. Eles não foram feitos como nós. Eles não são atraídos pela luxúria, pelo desejo
de ter as coisas, eles não começam a chorar quando não se sentem confortáveis. Eles não
tinham nada disso. Eles são espírito! Não havia nenhuma motivação neles para fazer além
do que Deus disse a eles. Isso era tudo que sabiam então. É impressionante entender isso! O
reino dos anjos estava satisfeito com o propósito de Deus e os anjos eram gratos a Deus por
tudo o que Deus lhes deu. O que a Bíblia diz que eles fizeram quando Deus criou o universo?
A Bíblia diz que os anjos se alegraram com tudo o que Deus havia criado e que ficaram
maravilhados com o que viram. Eles estavam entusiasmados com tudo o que Deus mostrou a
eles.
E então aconteceu o que é descrito aqui em Isaías 14:12 - Como caíste, ó Lucifer, filho da
alva! Ele foi criado para ser um portador de luz. Entendemos o que isso significa. Isso está
relacionado com o caminho de vida de Deus. Como foste lançado por terra, tu que
debilitavas as nações! E tu dizias no teu coração: Eu subirei ao céu e exaltarei o meu
trono acima das estrelas de Deus... Deus tinha dado tanto a ele! Ele é um dos três seres
que foram criados de uma maneira única. Dois deles permaneceram fiéis a Deus, continuam
servindo a Deus: Gabriel e Miguel. Mas algo mudou na mente de Lucifer. Deus tinha dado
tanto a ele! Deus deu a ele autoridade e poder para servir ao propósito de Deus, par ajudar
a Deus com o que Ele estava criando, com o que Ele estava fazendo. E tu dizias no teu
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coração: Eu subirei ao céu e exaltarei o meu trono. acima das estrelas de Deus... Acima
dos anjos! Ele queria governar tudo o que existia, tudo o que ele podia ver.
...e, no monte da congregação, me assentarei, da banda dos lados do Norte. 14 Subirei
acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. É inacreditável que tal coisa
possa ter acontecido com ele, que sua mente mudasse tanto. Deus sabia que ele faria isso.
Nada disso aconteceu por acaso. Lúcifer era um ser livre, um ser que tinha o livre arbítrio
como todos nós, seres humanos. Somos livres para escolher e não podemos culpar ninguém
mais além de nós mesmos quando decidimos não obedecer a Deus. Essa é a realidade. E eles
também não. Lúcifer também não. Essa é a realidade. Mas Deus sabia o que aconteceria
quando Ele deu aos anjos e aos seres humanos a liberdade de escolha, como seres livres e
independentes. Deus sabia o que faríamos com isso. Deus sabia que alguns se rebelariam
contra Ele. Era inevitável que isso acontecesse. Porque senão, então não somos seres
independentes, não temos liberdade de escolha. E Lúcifer então mudou.
Mas às profundezas do Sheol serás levado... Isso significa confinamento, não ter vida. Isso
é o que significa a palavra sheol. Significa que a vida se acabou. ...ao mais profundo do
abismo. Os que te virem te contemplarão, considerar-te-ão e dirão: É este o varão que
fazia estremecer a terra e que fazia tremer os reinos? Sim. Era ele. É impressionante o
que aconteceu. Isso é algo além da compreensão humana. Deus tem que dar à uma pessoa a
capacidade de entender o que aconteceu e por que isto aconteceu, por que isto tinha que
ser assim.
Em algum momento, depois de começar a criar o universo físico, depois que Deus revelou
aos anjos que Ele ia criar os seres humanos e dar aos seres humanos a capacidade de se
tornarem ELOHIM, de ser parte da Família de Deus, Lúcifer - cujo nome foi mudado para
Satanás – ficou com ciúme e inveja e se rebelou contra Deus. Ele se tornou um ser malévolo.
Ele começou a pensar de maneira diferente. Ele não gostou do que Deus estava fazendo e
tomou uma decisão. Ele não ficou feliz porque sabia o que isso significava para ele. O
orgulho entrou nele e ele então fez uma escolha. Uma escolha errada. Mas ele era livre para
fazer essa escolha. E somente ele é responsável pela escolha que fez. Assim como cada um
de nós é responsável pelas escolhas que fazemos. Somente nós somos responsáveis por
nossos pecados. Somos livres para escolher não pecar. Os seres humanos são livres para
fazer suas próprias escolhas.
Não importa se você aprendeu o caminho de vida de Deus desde o começo. Veja o que
aconteceu com Adão e Eva. Veja o que aconteceu com o povo de Israel, as coisas que eles
fizeram ao longo do tempo. Veja o que Deus fez com os israelitas. Não importa quanto
conhecimento você possa ter, você sempre vai escolher o mal, por causa da sua natureza
egoísta. O egoísmo está profundamente enraizado em nós. O egoísmo faz parte de quem
somos.
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Depois de criar universo físico Deus revelou aos anjos Seu plano para a criação dos seres
humanos. E então Lúcifer se rebelou contra Deus e se converteu em Satanás, o adversário
de Deus. Ele estava cheio de ciúme e inveja e se rebelou contra Deus. Ele se converteu em
um ser malévolo. E então o mal foi criado, onde antes existia somente a paz. Porque antes
disso somente a paz existia.
Você pode pensar sobre isso, meditar sobre isso. No mesmo instante que Lucifer fez o que
fez, Deus ... O que está escrito em Isaías? Deus disse: “Eu gero paz e crio o mal.” Deus disse
o mesmo sobre a luz. “Eu formo a luz.” Quando tudo começou, não havia nada. Quando
Deus criou o universo físico, não havia nada. Deus então começou a trazer as coisas à
existência no universo físico. Talvez existia somente uma grande imensidão que Deus vê, o
que o espírito pode ver, mas que nós humanos não podemos ver. Nada existia até então.
Tudo era escuridão. E no momento em que Deus criou a luz, Deus também criou as trevas.
Porque, o que é escuridão? A escuridão é a ausência de luz. E se a luz não existe você não
pode saber que a escuridão também existe. Isto é o que Deus está nos mostrando aqui. Deus
fez tudo isto de acordo com um processo. Deus disse que há algo que devemos aprender
com isso, com o que Deus fez. Deus começou a criar as coisas e não havia nada além da
escuridão. Mas quando Deus criou a luz, então se pôde ver a escuridão. É como quando a luz
se apaga. De repente tudo fica escuro e não se pode ver nada. Então a escuridão é criada.
Nada se pode ver nada. E foi então que Deus criou as trevas, porque antes disso as trevas
não existiam.
E Deus diz: “Eu gero a paz e crio o mal.” Porque não havia nada além da paz, não havia
nada além do que Deus tinha criado até então. Mas, porque Ele criou a seres com mentes
independentes, com liberdade para pensar, com o tempo, mesmo em um ambiente assim,
era inevitável que alguns deles tomassem a decisão de pensar de maneira diferente a
maneira que Deus lhes mostrou. Porque os anjos são agentes morais livres e podem escolher
livremente. E algo desencadeou isso. Esse processo começou na mente de um desses seres.
O que Deus nos conta aqui é uma versão resumida do que aconteceu com Lúcifer. Algo
aconteceu e ele não gostou disto, ele não estava de acordo com isto. E então ele tomou
essa decisão. É impressionante o que aconteceu com a sua mente então.
Vamos ao livro de Ezequiel. E como então só existia paz... Falamos recentemente sobre a
paz em uma série de sermões. Devemos entender quanto tempo se passou desde então e
que o grande desejo de Deus é que haja paz novamente. Descanso! Isto é o que significa o
que está escrito nesses versículos: descanso! “Eles entrarão no Meu descanso!” Isso é o que
Deus deseja. Ele quer que todos tenham paz, que todos possam descansar.
O mal gera exatamente o oposto a paz e ao descanso. Não há descanso no mal! O mal só
gera tormento, angústia e outras coisas horríveis! O que Deus deseja para Sua criação é que
haja somente paz, amor, cuidado e preocupação sincera uns com os outros. E ainda há longo
caminho a percorrer antes de alcançar isto. Deus sabia exatamente o que aconteceria. Deus
sabia que com o tempo o mal surgiria. E o objetivo de Deus em tudo isso é criar Sua Família.
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O objetivo de Deus é que, com o tempo, haja paz em todos os lugares. Paz. Descanso para
Sua criação. Finalmente ... finalmente, finalmente, finalmente chegará o momento quando
haverá descanso, quando haverá paz em todos os lugares, quando o mal deixará de existir. O
mal já não existirá. É impressionante compreender isso!
Espero que todos estejam começando a entender isso. Vamos ler agora esses versículos em
Ezequiel 28. Espero que todos possamos começar a ver as escolhas que temos que fazer,
esse processo que deve ocorrer ao longo do tempo através das escolhas que fazemos. Isso é
o que Deus deu aos seres humanos. Nossas mentes podem mudar. A mente de um ser que é
espírito não pode mudar uma vez que toma decisões. Porque eles são espírito. Eles são seres
compostos de espírito e que têm o livre arbítrio, eles podem pensar de forma
independente. E as escolhas que eles fazem, as decisões que eles tomam, o caminho de
vida que eles escolhem, tudo isso fica definido em sua mente e eles não podem mudar isto.
E muitos anjos permaneceram fiéis a Deus. Essa foi sua escolha. Ao ver o que Satanás fez,
sua escolha ficou mais firmemente estabelecida neles. Que coisa incrível!
Mas outros foram influenciados por esse ser, por um ser que é muito astuto e que atua nos
bastidores. E o que acontece então? A mesma coisa que aconteceu com Adão e Eva. Ele
influencia as pessoas e elas escolhem coisas que não estão de acordo com Deus. É assim
como ele influencia as pessoas. Tudo de ruim que acontece na Igreja sempre começa assim.
Tudo de ruim que aconteceu ao longo do tempo sempre começou assim. Principalmente no
que se refere aos líderes da Igreja de Deus. Assim é como essas coisas começam. Essas
coisas começam com algo sem muita importância aqui e acolá. E graças a Deus que Ele
agora está nos abençoando e essas coisas já não têm cabida na Igreja de Deus. Porque Deus
tem um propósito diferente agora.
Mas no passado Deus permitiu que essas coisas acontecessem na Igreja. Pastores que eram
responsáveis por grandes congregações em uma região, mas que não estavam de acordo com
certas doutrinas, com certas coisas que o Sr. Armstrong estava ensinando. E eles discutiam
isso com outros pastores da Igreja. E esses, por sua vez, passavam a mesma mensagem a
outros. E então, pouco a pouco, toda a Igreja foi corrompida. Congregações inteiras, em
diferentes regiões. Em Washington, no Havaí. Porque um pastor, um membro da liderança da
Igreja, falava sobre essas coisas a outros, e eles, por sua vez, passavam isto a outros e a
outros. E depois de um tempo, tudo era desacordo e dissensão. Assim é como essas coisas se
espalham.
E isso foi o que esse ser fez. Ele é um especialista nessas coisas. Ele fez isso com um terço
dos anjos. Inacreditável! E os outros anjos viram essas coisas ocorrer ao longo do tempo e
decidiram odiar o mal, decidiram odiar as coisas que eles veem, decidiram lutar contra as
coisas que eles veem. E essa decisão ficou determinada em sua mente, de uma forma muito
clara. Miguel, Gabriel e os anjos que estão sob a responsabilidade deles, os outros dois
terços dos anjos, eles lutam contra essas coisas. Isso é o que eles fazem. Eles lutam contra
Satanás. Deus lhes permite fazer isso. E na sua mente cresce o odio pelo mal, o desejo de
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lutar contra o mal. Essa foi sua escolha e isso ficou determinado em sua mente. Mas existem
outros seres que não têm essa mesma mente.
E quanto a nós? Deus quer que odiemos o mal! E você não pode julgar isso se você não
experimenta isto. Você não pode julgar de maneira justa e com sabedoria até que Deus abra
sua mente e ajude a você a entender o espírito que está na sua mente. E então você
começa a tomar certas decisões. Você decide se vai se arrepender de certas coisas ou se vai
se teimar em ficar preso nessas coisas. Você decide por quanto mais você vai insistir nessas
coisas. O que você precisa experimentar na vida para começar a lutar contra o mal, para
começar a odiar o mal com todo o seu ser? Quanto mais você odeia o mal, mais isto fica
determinado em seu ser. Embora você continue sendo um ser humano. Assim Deus pode
trabalhar com sua mente. Porque nossa mente não é como a mente dos seres que são
espírito, cujas decisões ficam estabelecidas. Porque no momento em que os anjos cometem
pecado, isso fica estabelecido em suas mentes e eles já não podem mudar, eles já não
querem mudar. Sua mente está decidida a continuar dessa maneira por escolha propiá!
É impressionante que Deus tenha nos criado com uma mente composta de matéria, mas nos
deu uma essência espiritual que está conectada à nossa mente, e assim nossa mente pode
mudar! Deus pode trabalhar com nossa mente! Quando Deus nos dá Seu espiro santo, Ele
então começa a trabalhar com a essência espiritual que está em nossa mente. Porque somos
seres físicos e temos uma mente que é física, mas temos em nós, na nossa mente, uma
essência que é espírito. Deus então pode trabalhar com nossa mente, pode moldar nossa
mente, pode transformar nossa mente. E quando Deus nos dá Seu espírito, uma
transformação começa a ocorrer em nossa mente. Que coisa maravilhosa! Deus sabe como
trabalhar com nossa mente para nos levar a ELOHIM! E muito em breve esse processo estará
finalizado para uma parte da Família de Deus! Porque não há outra maneira de alcançar
isto! Temos que experimentar uma existência física primeiro! Isso é parte do processo de
transformação das nossas mentes. Crescemos nessa convicção! E com o espírito de Deus,
nossa mente pode ficar determinada, estabelecida, no caminho de vida de Deus por escolha
própria. Isso é algo insondável! Eu não posso explicar tudo isso a você. Eu não sei como
explicar isto a você. Há coisas que eu sei, que eu vejo, mas que eu não posso transmitir a
você com palavras. Estou fazendo o melhor que posso. Mas, você sabe o que acontece? Isso
é como tudo o mais. Quando Deus nos chama começamos a falar sobre isso com nossos
amigos, com nossos parentes. Falamos com eles sobre o plano de Deus porque estamos
entusiasmados com tudo isto. Mas então descobrimos que eles não podem entender o que
estamos dizendo. Não há palavras para explicar o que queremos explicar a eles. Podemos
ler a Bíblia inteira do começo ao fim, de Gênesis a Apocalipse, podemos ler e explicar tudo
isto a eles, podemos contar a eles tudo sobre o plano de Deus, sobre todas as coisas que nós
vemos e entendemos. Mas não podemos dar isso a eles. Porque para que eles entendam
essas coisas o espírito de Deus tem que começar a trabalhar em suas mentes. Isso é algo
impressionante que experimentamos para nos tornarmos parte do ELHIM. O milagre de Deus
transformando nossa mente. Deus pode fazer isso connosco porque Ele nos criou como seres
humanos físicos. Mas é impossível fazer isso com seres que foram criados como espírito. Isso
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não é possível! É impressionante entender a criação de Deus, Seu propósito, o que Ele está
fazendo.
Ezequiel 28:11 - O SENHOR falou comigo outra vez. Ele disse: Filho do homem, levanta
uma lamentação sobre o rei de Tiro. Isso é interessante porque antes na Igreja de Deus
pensávamos que isto se referia realmente ao rei de Tiro. E embora isso seja um símbolo, até
certo ponto o que é dito aqui se refere a Satanás e depois se refere novamente a um rei,
um ser humano. E tudo isso está relacionado com algo que criamos na Igreja de Deus antes.
Pensávamos que os seres espirituais não podem morrer porque estão compostos de espírito.
Pensávamos que o que Deus como espírito tem uma existência eterna. E também
pensávamos que o que Deus disse aqui em Ezequiel se refere a um ser humano. Porque
pensávamos que o que é espírito tem vida inerente a si mesmo depois que é criado. Mas isso
não é verdade. E nem mesmo os que serão parte de ELOHIM terão vida inerente a eles
mesmos. Deus diz que Ele e somente Ele tem vida inerente a Si mesmo.
Ezequiel 28:11 - O SENHOR falou comigo outra vez. Ele disse: Filho do homem, levanta
uma lamentação sobre o rei de Tiro e dize-lhe: Assim diz o SENHOR: “Você era o modelo
da perfeição, cheio de sabedoria e de perfeita beleza. É impressionante tudo o que Deus
deu a esse ser. Você estava no Éden... E em hebraico essa palavra significa um lugar de
prazer, de plenitude. ...no jardim de Deus. E antes pensávamos que isso se refere ao lugar
onde Deus colocou a Adão e Eva. Mas não. Isso é lago que vai muito além. Este jardim de
Deus é espiritual e outro é físico. Isto aqui se refere ao lugar que Deus criou como um lugar
de prazer, um lugar de plenitude. Coisas físicas que representam algo que é espiritual.
... no jardim de Deus. No começo da criação dos seres humanos, o Jardim do Éden era um
lugar que Deus criou para o desfrute e prazer daqueles a quem Deus deu a vida física. Mas
Deus também criou um jardim do Éden, uma criação espiritual, no mundo espiritual, para o
prazer e desfrute dos anjos, que Deus criou primeiro.
Versículo 13 - Você estava no Éden, o jardim ... Um jardim, um lugar, um ambiente. …de
Deus. Pedras preciosas o adornavam... Isto não se refere a algo físico. ...a sardónia, o
topázio, o diamante, a turquesa, o ônix, o jaspe, a safira, o carbúnculo, a esmeralda.
Não podemos entender isto, mas Deus disse que essas coisas existiam. Seus engastes e
guarnições eram feitos de ouro... Ele é um ser espiritual, não um ser humano físico.
Engastes e guarnições são palavras usadas por joalheiros. Isso foi o que Deus criou nele, essa
é a essência da existência que Deus deu a ele. Foi Deus quem deu tudo isso a ele. Seus
engastes e guarnições eram feitos de ouro; tudo foi preparado no dia em que você foi
criado. O dia em que você foi ungido Eu coloquei você como um querubim guardião...
Isso é um sinal de poder e glória. Isto demostra que ele estava diante do trono de Deus,
diante da majestade de Deus Todo-Poderoso. Deus diz: “Eu coloquei você aí.”
Você estava no monte santo de Deus ... Na Bíblia a palavra “montanha” é usada para se
referir a um governo. Nesse caso aqui o governo de Deus. Você estava no monte santo de
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Deus e caminhava entre as pedras fulgurantes. E nós ainda não entendemos o que isso
significa. Isso se refere a algo que é espírito, a uma criação espiritual, ao poder, a glória e a
majestade que está ao redor de Deus e de Sua criação. Coisas que os anjos podem ver. E
Satanás era o pináculo dessa criação. Isso é o que Deus está mostrando aqui.
Você era perfeito em todos seus caminhos desde o dia em que foi criado até que se
achou iniquidade em você. Por causa de seus muitos negócios... Comércio. Comprar e
vender. ...você encheu-se de violência... De injustiça, de opressão. Ele escolheu o
caminho errado. Ele escolheu o mal! Isso foi o que Satanás fez. …e pecou. Por isso Eu o
expulsei do monte de Deus, do meio das pedras fulgurantes... Ele foi expulsado do
governo de Deus. ...e eu vou destruir você... E isso significa exatamente o que é dito aqui.
... querubim guardião. E a palavra destruir significa fazer desaparecer, apagar, fazer com
que algo ou alguém deixe de existir. Isto é o que podemos concluir pelo que Deus disse
antes: “Eu os expulsei do monte de Deus.” Do governo de Deus. Satanás foi expulsado da
presença de Deus. Ele deixou de ter acesso à presença de Deus. Ele já não podia ir à
presença de Deus, ao trono de Deus. Essas coisas aconteceram ao longo do tempo. Mas isso
também implica que ele será completamente destruído, que ele será banido da presença de
Deus para sempre. Deus fará Satanás desaparecer. Ele vai perecer, sua existência chegará ao
fim.
Seu coração tornou-se orgulhoso por causa da sua beleza... E isso também pode
acontecer com os seres humanos. Isso acontece frequentemente. E temos que lutar contra
essas coisas. É muito fácil para os seres humanos nos ensoberbecer porque pensamos que
somos importantes ou pelo que temos, ou pelo que seja. Seu coração tornou-se orgulhoso
por causa da sua beleza, e você corrompeu a sua sabedoria por causa do seu esplendor.
“Você tinha sabedoria! Eu dei a você sabedoria. Eu dei a você uma mente perfeita. Eu dei a
você todas essas coisas! Eu lhe dei sabedoria, mas você corrompeu tudo isso com sua
maneira de pensar.”
É incrível o que acontece com a mente humana. Quanto mais pecamos, mais corrompida e
débil nossa mente se torna. Quanto mais aprendemos sobre Deus e aceitamos o caminho de
vida de Deus, a verdade de Deus, mais completos nos tornamos, mais sabedoria temos, e
mais podemos crescer nessas coisas. E este pensamento é muito bonito! Isto é algo
maravilhoso! Quanto mais nos submetemos a Deus, mais a mente de Deus pode crescer em
nós. E mais nossa mente pode ser transformada! Nós podemos mudar. Esta é uma bela
perspetiva!
Deus então disse a Lucifer: ...e você corrompeu a sua sabedoria por causa do seu
esplendor. Em outras palavras, Lucifer começou a dar muita importância a si mesmo.
Nunca, nunca, nunca deixe isso acontecer com você na Igreja de Deus. Nunca deixe isso
acontecer com você na Igreja de Deus. Nunca se ensoberbeça porque você é um ministro e
tem autoridade na Igreja de Deus. Não. Fazer parte do ministério é uma grande
responsabilidade, é uma oportunidade de servir aos outros. Não se trata de controlar
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pessoas. Não se trata de você, não se trata da pessoa, não se trata de ser admirado,
respeitado e tudo mais. Certas coisas vêm automaticamente porque você está servindo a
Deus. Isso faz parte da função. Mas você nunca, nunca, nunca deve se ensoberbecer por tais
coisas. Porque no momento em que você se ensoberbece, você perde o valor para Deus,
para o plano e o propósito de Deus. Porque nesse momento você começa a ferir a outras
pessoas. Até que você se arrepende. E então Deus pode escolher continuar usando você ou
não. Eu vi isto acontecer com muitas pessoas na Igreja de Deus. Eu vi isto acontecer muitas
vezes na Igreja de Deus, com membros do ministério. Pessoas que tomam decisões erradas
porque querem que os outros as admirem. Isso é algo doentio, é algo podre!
Isso é como o que aconteceu com os anjos. Eles viram certas coisas acontecerem e isto
fortaleceu a sua convicção de que o caminho de Deus é a coisa certa a fazer. Eu também fui
abençoado em poder ver o resultado das más decisões que as pessoas tomaram, porque isso
ajudou a fortalecer minha convicção de que o caminho de Deus é a coisa certa a fazer. Isto
me ajudou e odiar ainda mais o orgulho, a odiar o mal causado pelo fato de que as pessoas
gostam de ser admiradas. Porque algumas pessoas pensam que são melhores do que outras.
Elas pensam que têm de se sentar em uma mesa que está mais alta que a mesa dos outros,
que têm que comer com porcelana e talheres de prata, que têm que ser servidas por
garçons. Enquanto os outros comem com louças e talheres normais. “Somos importantes.”
Eu vi isso muitas vezes na Igreja de Deus! Eu já passei por isso. E eu me senti muito mal, me
senti muito incómodo - graças a Deus – por ter que sentar com essas pessoas que se
consideravam tão importantes. Que coisa mais desprezível! Eu não podia me sentar com os
outros. Eu tinha que obedecer meus superiores. E se o que eles estavam fazendo era correto
ou não é outra história.
Essas coisas nos ajudam a aprender a odiar o mal. E eu acredito que ao passar por isso, Deus
moldou certas coisas dentro de mim, para me trazer aonde estou hoje, para que eu pudesse
fazer o que faço hoje. Foi graças a essas experiências. Porque se eu não tivesse passado por
tudo isto, eu não seria quem sou hoje. Essas coisas não estariam em minha mente. Eu seria
arrogante. Porque assim é a natureza humana. Eu me ensoberbeceria e estaria cheio de
orgulho. Porque assim é a natureza humana. Você tem que aprender a odiar tudo o que
prejudica a outros. Você tem que odiar tudo o que prejudica o governo de Deus. Porque
todos nós fazemos parte do governo de Deus, da Família de Deus. E temos que responder a
isso nos submetendo a Deus Todo-Poderoso em tudo o que fazemos e na maneira como
fazemos as coisas.
Você tem que odiar o mal para poder mudar. Você tem que odiar o mal para poder vencer o
mal. E espero que esta série de sermões nos ajude a chegar a aprender a odiar esse tipo de
mentalidade. É por isso que falamos sobre a paz antes. E falaremos sobre isso novamente. E
quando eu estava dando essa série de sermões sobre a paz, todos os dias, todas as semanas,
eu ouvia sobre pessoas na Igreja de Deus que não se davam bem, que falavam mal umas das
outras pessoas. Um problema aqui, um problema acolá. Porque as pessoas não se davam
bem. Porque as pessoas não sabiam viver em paz. Elas não sabiam como OBEDECER A DEUS!
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E elas cometiam pecado. Elas estavam cometendo pecado ao mesmo tempo que Deus estava
FALANDO connosco sobre esse assunto, ao mesmo tempo que Deus estava nos ensinando
sobre o caminho que produz a paz, que nos leva à paz! Mas, como somos seres humanos
carnais, não havia paz entre nós! E porque não odiamos o suficiente as coisas que saem de
nossas bocas!
Você tem que ODIAR magoar às pessoas. Você tem que ODIAR magoar as pessoas, prejudicar
as pessoas com as coisas que você diz, a ponto de MORDER SUA LÍNGUA para não dizer algo
que machuque as pessoas, que magoe as pessoas. Você simplesmente mantém sua BOCA
FECHADA. Você tem que odiar o mal que sai da sua boca. Espero que você entenda o que
estou dizendo! Você tem que se preocupar com isso! Você tem que ter cuidado com o que
diz. Você não pode se fazer de bobo. Você tem que pensar: “Eu odeio quando magoo os
outros com algo que eu digo. Eu realmente odeio isso.” Mas se você faz ou diz coisas sem
pensar, se você diz coisas que magoam os outros e acha que tem o direito de fazer isso, isso
é o mesmo que ter a petulância de ir à presença do Grande Deus do universo e dizer: “Eu
não concordo com isso ou com aquilo.” Cada vez que você não concorda com algo que Deus
lhe diz, você está sendo presunçoso, você está dizendo a Deus: “Eu não concordo com isso.”
Porque suas ações mostram se você concorda com Deus ou não.
Você entende o quê eu estou dizendo? Você tem que odiar sua natureza! Você tem que odiar
o mal que você vê em você! É fácil ver o mal nos outros. E esse é o problema. E porque você
vê o mal nos outros e você se enche de orgulho e pensa: “Eu não sou tão mau. Eu não faço
isso. Eu não faço essas coisas! Eu não digo essas coisas aos outros.” E você acha que é um
pouco melhor que os outros. Não faça isso! Nunca seja arrogante!
Seu coração tornou-se orgulhoso por causa da sua beleza... Lúcifer achava que ele era
melhor do que os outros. ...e você corrompeu a sua sabedoria por causa do seu
esplendor. Por isso Eu lancei você na terra e diante dos reis lhe expus ao ridículo. E isso
não se refere ao rei de Tiro. Embora isto é o que pensávamos antes. Por meio dos seus
muitos pecados e do seu comércio desonesto você profanou os seus santuários.
Por isso fiz sair de você um fogo, que o consumiu... Há coisas que Deus criou no universo
físico, como o fogo. E há coisas que Deus criou no mundo espiritual. Deus tem o poder de
fazer algo acontecer tanto física quanto espiritualmente. Ou uma combinação de ambos. O
que quer que seja que Deus vai fazer com esse ser, Deus tem poder para fazer isso. Porque
tudo o que Deus sustenta Ele também pode destruí-lo. E isso é o que Deus vai fazer com
esse ser. Deus vai destruir esse ser de uma forma que será evidente para todos.
Deus não vai fazer que esse ser simplesmente desapareça sem que ninguém note isto. Deus
vai destruir esse ser de uma forma que será evidente para todos. Será um show e tanto. ...e
à vista de todos os que lhe admiram reduzi você a cinzas. E essa palavra significa
“espalhar sobre a terra”. Todas as nações que o conheciam espantaram-se ao vê-lo. Todas
as nações ficarão assombradas, perplexas, pensando: Você fez tudo isso? E este é você
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agora? Você não é tão maravilhoso como você pensava. Veja o que aconteceu com você por
causa de suas escolhas. Chegou o seu terrível fim, você não mais existirá”.
É bom que temamos a Deus. Devemos entender o que acontece se escolhermos algo
diferente do que Deus nos mostra como o caminho que leva a paz. É bom temer a Deus e
saber que isso pode acontecer connosco. É bom saber que Deus não nos deve a vida. É bom
saber que nossa vida pode acabar, que a vida vai acabar para todos aqueles que escolherem
um caminho diferente ao caminho de vida de Deus, para aqueles que não escolherem a
Deus. A escolha é nossa.
Que coisa mais bonita! Que coisa mais incrível! E é difícil entender, é difícil imaginar que
alguém possa escolher algo diferente. Mas essa tem sido a escolha dos seres humanos nos
últimos 6.000 anos. Todos nós escolhemos um caminho diferente ao caminho de Deus. E
mesmo depois que Deus nos chama à Sua Igreja, essa batalha continua.
Que impressionante processo! Deus está nos mostrando que, porque Ele criou a paz, era
inevitável que o mal também fosse criado. Porque somos agentes morais livres. Assim é a
mente que Deus nos deu.
Vamos continuar falando sobre isso no sermão de amanhã.
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