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Já falamos sobre o mundo espiritual, que foi onde tudo começou. Não Deus Todo-Poderoso, 

YAHWEH ELOHIM, porque Ele sempre existiu. Deus nos revela que antes nada mais existia, 
somente Ele existia. Deus diz que não havia outro. E então Deus começou a criar coisas que 

estão compostas de essência espiritual e também criou um lugar onde os anjos pudessem 

existir. Deus então criou os anjos. Eles também foram criados de essência espiritual, mas 

sem o espírito santo. Eles não têm acesso ao espírito santo de Deus. E é incrível entender 

isto. Não tenho tempo para falar sobre isso agora, porque estamos falando sobre certas 
coisas que eu escrevi no artigo que será publicado no site da Igreja, que vocês poderão ler. 

Desta vez organizamos isso de forma diferente para nos ajudar a crescer no que Deus nos 

está dando nesta Festa dos Tabernáculos. 

Mas antes de continuar com o sermão de hoje, gostaria de dar a vocês a 3ª verdade, porque 
ontem eu não a li no final do sermão. Eu tinha intenção de fazer isso, mas não fiz. 

3ª Verdade - Deus criou tanto o bem como o mal. Porém, para entender “como” 

Deus fez isso, é necessário entender por que Deus deu aos seres que Ele criou – tanto 

aos seres humanos como aos anjos - a liberdade de escolher, como seres 
independentes, como agentes morais livres. 

Muito é dito aqui. E isso não tem nada a ver com o número de palavras. A verdade é que 

esta é uma frase curta, mas que diz muito. 

O caminho de vida de Deus é o caminho certo, que produz a verdadeira paz em 

relacionamentos corretos. Ao revelar (mostrar, ensinar) este caminho - o caminho 

que leva à paz - o mal foi criado. Isso aconteceu porque Deus dotou os seres que Ele 

criou com a liberdade de escolher um caminho de vida diferente do caminho que 
leva à paz, do caminho que Deus revelou a eles. Quando qualquer ser na criação de 

Deus escolhe um caminho de vida diferente do caminho que leva à paz, do caminho 

que Deus mostrou, então o “mal” é criado. 

É incrível entender tudo o que Deus está nos dando sobre isto. É por isso que devemos odiar 
o mal cada vez mais. Devemos entender onde tudo isso começou. Devemos entender que 

tudo começou com esse ser. Devemos abominar o mal. 

Agora vamos continuar com o tema do sermão de hoje. Os anjos foram criados de essência 

espiritual, mas sem o espírito santo de Deus. Eles não têm acesso ao espírito de Deus. E 
muito tempo depois de criar os anjos, Deus começou a criar o universo físico, começou a 

cumprir Seu grande propósito que é criar Sua Família, ELOHIM. Deus nos mostrou por que 
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Ele criou os anjos de essência espiritual, mas não lhes deu o espírito santo. Deus nos 
mostrou que era necessário criar os seres espirituais (os anjos) e os seres humanos sem Seu 

espírito santo. E você vai crescer nesse entendimento. Ouça esse sermão novamente, leia 

isto novamente, e você crescerá mais e mais nesse entendimento. 

E novamente: Deus nos mostrou que era necessário criar os seres espirituais (os anjos) e 
seres humanos sem Seu espírito santo para que o mal pudesse existir em seres que têm livre 

arbítrio, que têm liberdade de escolha. Isso é algo impressionante na criação da vida, no 

propósito que Deus tem de nos dar a vida eterna. 

O próximo passo agora é entender melhor como Deus está criando ELOHIM. E este é o título 
do sermão de hoje: A Criação de ELOHIM. 

O meio pelo qual Deus está trazendo ELOHIM, Sua família, à existência é algo incrivelmente 

inspirador. ELOHIM começou com o único que sempre existiu, com YAHWEH ELOHIM. E então 

Cristo se tornou parte dessa família. E ainda temos muito que aprender sobre Cristo, sobre a 
singularidade de nosso sacrifício do Pessach, sobre a singularidade do Messias, o Rei dos 

reis, nosso Sumo Sacerdote e seu relacionamento com o Deus Todo-Poderoso e connosco. 

Ainda temos muito que aprender! Deus nos está revelando muitas coisas aqui, mas temos 

que continuar edificando sobre o que Deus nos está revelando agora. 

A criação de ELOHIM abrange todos os aspetos da criação de Deus, desde o começo, quando 

Deus criou o mundo espiritual composto de essência espiritual. Onde mais tarde Ele criaria 

anjos. Já falamos sobre isso antes. Mas o principal objetivo de Deus sempre foi Sua família. 

Vamos a Isaías 66. Neste sermão, vamos falar sobre a quarta verdade que Deus nos está 
revelando nesta Festa dos Tabernáculos. E talvez para alguns isso não pareça ser algo novo, 

mas a realidade é que sim, isto é algo novo. Isso é algo muito importante. Estamos 

edificando sobre isso porque há muitas coisas aqui que têm a ver com o espírito de Deus. E, 

com o tempo, vamos continuar edificando sobre isso de uma maneira impressionante e 

clara. Deus vai continuar revelando mais sobre isto nos sermões que serão dados. 
Especialmente depois que Cristo voltar. 

Esta é a 36ª Verdade que Deus está dando à Igreja remanescente. Esta é a 36ª Verdade que 

Deus está dando à Igreja remanescente neste tempo do fim, de um total de 57 Verdades. É 

impressionante entender isto. Começamos com as três verdades que a Igreja de Deus ainda 
conservava no final da Era de Sardes. Depois continuamos edificando sobre as 18 Verdades 

que Deus revelou à Igreja através do Sr. Armstrong e temos sido imensamente abençoados 

porque Deus está revelando mais verdades a nós agora, neste período de tempo. 

Isaías 66:1. Vamos ler essa passagem, que sabemos quase de memoria, e Deus aumentará 
nossa compreensão. Assim diz o SENHOR: O céu é o Meu trono, 
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e a terra é o estrado onde descanso os Meus pés. Que tipo de casa vocês poderiam 
construir para mim? Já tínhamos lido esta passagem antes da Festa dos Tabernáculos, em 

diferentes contextos, em muitos sermões. Já falamos sobre as coisas que falaremos no 

sermão de hoje antes. Deus aqui faz uma pergunta. Ele diz: “O céu é o meu trono, e a 
terra é o estrado onde descanso os meus pés. Que tipo de casa vocês poderiam construir 
para mim? E que lugar seria o do lugar do Meu descanso? Não foram as minhas mãos que 
fizeram todas essas coisas, e por isso vieram a existir?”, diz o SENHOR. “Mas para este 
olharei com aprovação: ao humilde e contrito de espírito, que treme diante da Minha 
palavra. E na última parte aqui Deus revela como Ele começou a criar Sua família. Deus 

revela algo que devemos ter antes que Ele possa começar a trabalhar connosco. Primeiro 

Deus tem que nos levar a um ponto onde estaremos dispostos a aceitar o que Ele nos 
oferece. Porque primeiro devemos ter um espírito humilde e contrito. Não um espírito cheio 

de orgulho e arrogância, mas um espírito cheio de humildade. É assim que Deus começa a 

trabalhar connosco. 

E o que Deus quer dizer com isso? “E que lugar seria o do lugar do Meu descanso?” Isso é 
interessante. Entendemos como tudo isso isto está vinculado com as coisas sobre as quais 

falamos antes da Festa dos Tabernáculos. Davi queria construir um templo para Deus. Lemos 

sobre o que Davi disse a Salomão, sobre o desejo do coração de Davi, sobre a atitude de 

Davi. E é assombroso o que Deus revela através desse processo. Davi queria construir um 

templo para Deus. E é a isto que Deus se refere aqui em Isaías. Deus se refere a esse desejo 
de Davi. E para todos que ouçam isto: “E que lugar seria o do lugar do Meu descanso?” 

Eu gostaria de ler essa história em 1 Crônicas 28. Porque isso é ao que Deus se refere aqui 

em Isaías. 1 Crônicas 28:2 - Então Davi ficou de pé na frente deles e disse: Povo da 
minha terra, meus irmãos, escutem! Eu quis construir uma casa onde ficasse guardada 
para sempre a arca da aliança, que é o estrado dos pés do Senhor, nosso Deus. Eu havia 
feito preparativos para construir... Já tínhamos lido esta história antes da Festa dos 

Tabernáculos. 

A atitude de Davi, o desejo do coração de Davi, sua relação com Deus, tudo isto é 
impressionante. Eu fico fascinado cada vez que penso no que Deus disse sobre Davi: “Davi é 

um homem segundo Meu coração”. E isso é algo que todos devemos desejar. Nosso desejo 

deve ser agradar a Deus, honrar a Deus com todo o nosso ser. Devemos entender tudo o que 

Deus nos está oferecendo, devemos estar deslumbrados com essas coisas. 

E a isso se refere o que Deus inspirou Isaías a escrever aqui em Isaías 66, como acabamos de 

ler. 

E observem o que está escrito sobre isso em Atos 7:44 - No deserto os nossos antepassados 
tinham o tabernáculo da aliança, que fora feito segundo a ordem de Deus a Moisés, de 
acordo com o modelo que ele tinha visto. Tendo recebido o tabernáculo, nossos 
antepassados o levaram, sob a liderança de Josué, quando tomaram a terra das nações 
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que Deus expulsou de diante deles. Esse tabernáculo permaneceu nesta terra até a 
época de Davi... Aqui Estevão fala da peregrinação do povo de Israel pelo deserto e do 

tabernáculo. Ele diz que esse tabernáculo permaneceu entre eles até a época de Davi. 

Versículo 46 - ...que encontrou graça diante de Deus e pediu a Deus que lhe permitisse 
construir uma casa para o Deus de Jacó. 

Versículo 47 - Mas foi Salomão quem construiu essa casa para Deus. Deus não permitiu 

que Davi fizesse isso. Sabemos o que aconteceu. Porém o Altíssimo não mora em casas 
construídas por seres humanos. Como disse o profeta: “O céu é o Meu trono, diz o 
SENHOR, e a terra é o estrado onde descanso os Meus pés. 
Que tipo de casa... Esta palavra significa “morada”. ... vocês poderiam construir para 
mim? Isso se refere ao desejo que Davi tinha de construir algo para Deus. E foi Salomão 

quem acabou construindo esse templo para Deus. Mas aqui Deus deixa bem claro que Ele 

não mora nesse templo. Essa não é a morada de Deus. Os seres humanos não podem 

construir nada para Deus. Tudo o que existe foi criado por Deus! Quem somos nós para 
construir algo para Deus?  

“O céu é o Meu trono, diz o SENHOR, e a terra é o estrado onde descanso os Meus pés. 
Que tipo de casa vocês poderiam construir para mim? Não foi Minha mão que fez todas 
essas coisas?” “Eu criei tudo o que existe! O que vocês podem construir para mim?” 
Impressionante! Essa é uma história impressionante! 

Aqui Deus diz que Salomão tinha construído uma casa para Ele. Mas Deus revela que Ele não 

habita em templos ou em uma casa feita por mãos humanas. Ele diz que tal coisa não pode 

ser construída por mãos humanas. E Deus então pergunta novamente: “E que lugar seria o 
do lugar do Meu descanso? Onde Eu vou habitar? Onde posso morar?” E então Deus revela o 

importante propósito que Ele tem para nós. Já falamos sobre isso antes, mas podemos 

continuar edificando sobre isso. 

Eu fico admirado com isso! Vou falar sobre isto no sermão de amanhã. Ou pelo menos é o 
que pretendo. Mas eu fico admirado com isso. Porque às vezes olhamos as coisas que Deus 

nos deu nos sermões de anos anteriores e não entendemos o que Deus nos está dando, pois 

às vezes falamos das mesmas coisas. Podemos ler esses versículos novamente, como 

estamos fazendo nesta Festa dos Tabernáculos, e continuar edificando sobre o Deus está nos 

dando agora. Porque crescemos espiritualmente, mas esse processo é lento. Isso não é algo 
que acontece da noite para o dia, mas é algo que leva tempo, que leva muito tempo. 

Sabemos e entendemos que Deus está construindo um Templo espiritual e que esse Templo é 

a Família de Deus. Entendemos essas coisas. Deus está construindo um Templo no qual Ele 

vai morar. Já falamos sobre isso muitas vezes. Esse é o lugar de descanso de Deus, é o lugar 
onde todos na Família de Deus vão descansar. O que acontece é que ainda não entendíamos 

isto na profundidade que Deus está nos revelando isto agora. 
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Esta 4ª verdade é algo sobre o qual já falamos antes, mas isso nunca foi ensinado como uma 

doutrina, porque é algo que ainda não entendíamos completamente. E as verdades das quais 

falamos antes nos dão uma maior compreensão disso. 

Salmo 13. Antes de dar a 4ª Verdade vamos ler primeiro outra importante passagem da 
Bíblia. Hoje eu vou fazer isso de antemão.  

Salmo 132:8 - Levanta-te, SENHOR; e vem para o Teu lugar de descanso. Tu e a arca do 
Teu poder. E quando pensamos em uma arca, geralmente pensamos na arca da aliança, 

pensamos na arca que estava no templo. Mas aqui a palavra “arca” significa “congregação”. 
Isso é o que está sendo dito aqui: “A congregação do Teu poder”. E quando pensamos na 

arca da aliança e nas coisas que estavam nela, como o cajado de Arão que floresceu ou as 

tábuas nas quais Deus escreveu os mandamentos e as deu ao povo Israel, revelando assim 

Seu poder e Seu propósito, de uma maneira muito clara. Deus então começou a mostrar aos 

seres humanos Seu caminho de vida escrevendo isso em uma pedra. Deus então começou a 
revelar mais sobre Ele mesmo e sobre Seu propósito para os seres humanos. Deus então 

revelou que Seu desejo é que os seres humanos tenham um relacionamento com Ele e 

também como deve ser nosso relacionamento com Ele e com os outros. E falamos sobre isto 

repetidamente porque não entendemos essas coisas. Continuamos edificando sobre isto, nos 

esforçamos para edificar sobre isto espiritualmente. Porque leva tempo entender essas 
coisas, embora isto pareça algo muito simples. 

Deus nos deu os Dez Mandamentos e, ao longo de toda nossa vida, nos esforçamos para 

obedecer a esses mandamentos. Os quatro primeiros mandamentos nos mostram como deve 

ser nosso relacionamento com Deus. Devemos sempre examinar a nós mesmos. Devemos 
parar e pensar em como estamos guardando o Sabbath de Deus! Estamos honrando a Deus 

no Sabbath? Isso é algo que todos precisamos examinar regularmente, para ter certeza de 

que não estamos desonrando a Deus no SEU Sabbath. Devemos ter certeza de que estamos 

entrando no Seu descanso, na paz que Deus nos dá, porque O obedecemos, porque estamos 

de acordo com Ele, com Sua mente, com Seu ser, com Sua Palavra. Nós nos esforçamos para 
fazer isso. Cometemos erros nessas coisas? Claro que sim! Todos nós cometemos erros nessas 

coisas! Às vezes certas coisas acontecem na nossa vida e temos que reconhecer: “Não estou 

honrando a Deus no Sabbath como deveria!” 

E isso é algo que temos que examinar em nós mesmos ao longo de nossas vidas. 
Especialmente neste mundo em que vivemos. 

Isso não será tão difícil na nova era. Você sabe por quê? Porque a maioria das pessoas 

obedecerá a Deus. Ao menos no que se refere a guardar o Sabbath de Deus. Mesmo que as 

pessoas não estejam completamente convencidas disso. Porque assim são os seres humanos. 
Temos uma capacidade única de ocultar o que realmente pensamos. E muitos dos que estão 

aqui hoje foram testemunhas dessas coisas nos tempos da Igreja de Deus Mundial. Vimos 
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que as pessoas podem se comportar de certa forma com os outros irmãos no Sabbath, mas 
não se comportam da mesma maneira em casa ou no trabalho. As pessoas não se mostram 

como são realmente, mas como querem que os outros as vejam. 

E isso é algo que sempre fará parte da natureza humana. Há coisas sobre o Sabbath que 

você terá que examinar continuamente no futuro. Você tem que parar e pensar em como 
você observa o Sabbath, como você guarda o Sabbath. E você pode aprender mais sobre 

essas coisas, pode ser aperfeiçoado nessas coisas. Você pensa nessas coisas no Sabbath? 

Escutamos um sermão no Sabbath somente por rotina ou realmente aprendemos do que 

escutamos? Eu mencionei recentemente que, se temos a oportunidade, se podemos nos 

reunir com o povo de Deus, devemos nos esforçar para fazer isto! Não podemos ser 
preguiçosos! Não podemos deixar de nos reunir com o povo de Deus no Sabbath para honrar 

o Grande Deus do universo, para adorar a Deus, para receber essa força extra Deus nos dá 

quando nos reunimos somente porque tivemos uma semana difícil.  

E se não podemos assistir às reuniões, isso é outro assunto. Se a nossa condição física, a 
nossa saúde não nos permite fazer isso. Ou porque moramos muito longe do lugar onde o 

povo de Deus se reúne no Sabbath. Se este é o seu caso. Mas se temos a oportunidade, se 

pudermos fazer isso e não fazemos, isto não é correto. Eu conheci muitas, muitas pessoas 

na Igreja de Deus que se tornaram preguiçosas. É por isso que eu avisei a Igreja antes da 

Festa dos Tabernáculos. Devemos examinar essas coisas sobre o Sabbath e sobre nosso 
relacionamento com Deus de vez em quando? Claro que sim! 

E voltando ao assunto da arca da aliança. As tábuas nas quais a lei de Deus foi escrita 

estavam guardadas na arca. A congregação de Seu poder. Queremos fazer parte do que Deus 

está congregando? Queremos isso com todo nosso ser? Queremos isso realmente? Nossa vida 
espelha o desejo de receber o que Deus quer nos dar? Deus disse a Israel: “Assim é como 

vocês podem amar ao seu Deus, ao seu Criador, àquele que cuida de vocês. Assim é como 

vocês podem ter paz uns com os outros. Assim é como vocês podem entrar no descanso, 

podem ter paz, harmonia e unidade!” E isto foi uma grande batalha para eles! Isto é uma 

grande batalha para a Igreja de Deus! E mais ainda neste mundo que vivemos! O mal tem 
um poder tremendo! E temos que nos arrepender continuamente dessas coisas para que 

possamos estar em harmonia uns com os outros, para que não falar mal uns dos outros, para 

não criticar uns aos outros. Os últimos seis mandamentos nos dizem como deve ser nosso 

relacionamento uns com os outros. É disso que se tratam os Dez Mandamentos! De nosso 

relacionamento com Deus e de nosso relacionamento uns com os outros. E devemos sempre 
lutar, devemos sempre nos examinar para ver se estamos fazendo as coisas da maneira 

certa. Devemos nos examinar periodicamente e nos arrepender dos erros que cometemos. 

É por isso que eu gosto muito da época do Pessach. Porque então falamos sobre essas coisas. 

Sempre falamos sobre isto quando nos preparamos para o Pessach. Sempre falamos sobre a 
necessidade de nos examinarmos, de examinar nossas vidas. Porque isso deve se tornar um 

hábito para nós. Todos os anos Deus nos lembra que se isso é um hábito na nossa vida, se 
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essa é a nossa maneira de pensar, isso nos ajuda a recuperar certas coisas que talvez 
tenhamos perdido, nos ajuda a voltar ao tronco da árvore e nos agarrar a isso com todo o 

nosso ser. Queremos ter um relacionamento correto uns com os outros. Porque isso é o que 

Deus nos diz. E se não examinamos a nós mesmos com certa frequência e não podemos ter 

um relacionamento correto uns com os outros, estamos enganando a nós mesmos se 

pensamos que nosso relacionamento com Deus é correto. Porque esses dois relacionamentos 
estão vinculados. Deus nos revela essas coisas e devemos viver de acordo com essas coisas. 

Se fazemos isto, então podemos ter um relacionamento correto com Deus, podemos honrar 

a Deus obedecendo os primeiros quatro mandamentos. Isso é muito claro! 

Deus está congregando forças nele. E Ele nos oferece a oportunidade de compartilhar desse 
poder e dessa força. Podemos compartilhar a força, o poder e a glória de Deus Todo-

Poderoso a medida que nos submetemos a esse processo. Mas os seres humanos são tão 

fracos. E néscios também! Nós somos tão obstinados! Todos temos uma cabeça muito dura. 

Quando Deus me chamou à Sua Igreja eu me lembro que ouvi alguns sermões sobre como os 
israelitas eram teimosos e que então eu pensei: “Como eles eram teimosos!” Eu fiquei 

surpreendido ao saber que eles eram tão teimosos. E me custou muito tempo entender que 

eu sou igualmente teimoso. Eu não sou melhor do que os israelitas! Deus me abençoou com 

o Seu espírito e por isso eu posso ver mais claramente que eu também sou muito teimoso. E 

você não pode começar a travar batalhas espiritualmente até que você vê e entende isto. 

Levanta-te, SENHOR; e vem para o Teu lugar de descanso. Tu e a arca do Teu poder. Isto 

é uma referência profética ao descanso de Deus, que Ele congrega em Sua força, em Seu 

poder. Em realidade isso se refere ao Seu espírito santo e ao poder contido nisto. Isso é algo 

maravilhoso. Quanto melhor entendemos o que isso significa, o que isso implica e o que isso 
abrange, mais maravilhoso isto é para nós. Isso se refere ao Seu espírito santo e ao poder 

contido nisto. O poder de Deus. Seu poder de criar o que está sendo criado através do 

espírito santo: Sua Família. O Templo espiritual. 

Salmo 132:13 - Porque o SENHOR escolheu a Sião e deseja fazer dela Sua morada... Isto 
é o que Deus está construindo. Os seres humanos não podem construir isto! É Deus quem 

está construindo isto! E Deus usa exemplos de coisas físicas, exemplos simples, para nos 

ensinar. E aqui em Atos isso é explicado mais claramente à Igreja. Então a Igreja pôde 

começar a entender essas coisas e a continuar edificando sobre elas. Paulo fala sobre isso 

também, como veremos mais adiante. Paulo continua edificando sobre isso. E agora, 2.000 
anos depois, nós continuamos edificando sobre essas coisas! Incrível! Deus está nos dando 

mais e mais e mais. E o desejo de Deus é compartilhar cada vez mais connosco. Isso é algo 

realmente incrível! 

Porque o SENHOR escolheu a Sião e deseja fazer dela Sua morada, dizendo: “Este será o 
Meu lugar de descanso para sempre. Aqui habitarei, pois esse é o Meu desejo”. Aqui Deus 

está revelando mais sobre Ele mesmo a nós. E necessitamos muito tempo para começar a 
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ver, para entender essas coisas, para poder trabalhar com elas e para reverenciar a Deus por 
elas! E quanto mais vemos, mais podemos reverenciar ao nosso Grande Deus. 

Deus habitará em Seu Templo, em Sião, que é Seu lugar de descanso. A Família de Deus. 

ELOHIM. Deus habitará para sempre na Sua Família, que é o Seu lugar de descanso. E a 

família de Deus habitará em Deus. E Deus fará isso através do Seu grande poder, o poder do 
espírito santo. 

E devo dizer novamente, gostaria de repetir mais uma vez, que o espírito de Deus deve ser 

compreendido de duas maneiras. Porque antes usávamos os termos “espírito santo” ou 

“espírito de Deus” para nos referir ao poder de Deus. Mas agora entendemos isso melhor e 
sabemos que há uma diferença entre um termo e outro, quando se trata do espírito de 

Deus. 

1) O poder de Deus. E isso engloba Seu poder de criar coisas tanto no mundo 

espiritual, que são compostas de “essência espiritual”, quanto no universo físico, 
que são compostas de elementos físicos. E também engloba Seu poder de 

“sustentar” a vida; tanto a vida dos seres espirituais quanto a vida dos seres físicos. 

Isto é o “poder” de Deus, o poder do Seu espírito, para cumprir Sua vontade. 

2) O espírito santo de Deus. Se trata do poder que revela, que produz, que da via e 
que comunica a Palavra de Deus, as verdades de Deus, a mente de Deus, a natureza 

de Deus.  

Isso é algo incrível e muito claro. E você vai crescer na compreensão dessas coisas. 

É o poder para unificar tudo de uma forma maravilhosa e em harmonia, em unidade 

de espírito nos caminhos de Deus, nos caminhos que levam à paz, no ágape eterno 

(no amor de Deus). Este poder emana de Deus e encerra a natureza de Deus, o 

Verbo, a verdade, o ágape (que é o amor de Deus), os caminhos de Deus, que provêm 

da mente e do ser de Deus Todo-Poderoso. 

E a isto se refere o termo “espírito santo” na Bíblia. Isto se refere ao espírito que comunica, 

que revela a mente de Deus, e que fará com que a Família de Deus, o Reino de Deus, seja 

uma realidade. Isto se refere ao poder da vida que emana de Deus, o poder de Seu espírito 

santo, pelo qual podemos ser gerados. Que coisa tão maravilhosa! Nós somos gerados pelo 
espírito santo de Deus. E falamos sobre isso nestes termos. Mas devemos entender o que 

está acontecendo, o que Deus está nos dando, o que significa poder receber a essência de 

Deus, a mente e o ser do Deus Todo-Poderoso, poder compartilhar isso. Não há palavras para 

descrever algo assim. Ser gerado pelo espírito de Deus é uma coisa maravilhosa que 

acontece na mente dos seres humanos, na essência de espírito que está na mente humana. 
E então nossa mente pode ser transformada, como falamos ontem, pode mudar. Porque 

nossa mente ainda não está determinada, não está definida. E o desejo de Deus é que a 
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mente humana fique definida em unidade com Ele. Porque se uma mente que foi gerada 
pelo espírito de Deus não fizer isso, essa pessoa nunca poderá nascer como espírito. Ela 

pode ser gerada pelo espírito, mas não nascerá como espírito. 

Um aborto espontâneo é uma experiência muito difícil. Minha esposa teve dois, entre nossos 

dois filhos. É difícil passar por isso. Porque então a vida que está sendo gerada se 
interrompe, o embrião não nasce, a existência não continua. E como você acha que Deus se 

sente quando uma pessoa é gerada pelo espírito santo, quando uma pessoa recebe uma 

parte de Deus Todo-Poderoso nela e começa a crescer, começa a tomar decisões e mas 

então não escolhe a Deus? Isso aconteceu muitas vezes e continuará a acontecer. E às vezes 

isso é algo difícil de entender. Essa pessoa já não poderá nascer na Família de Deus. Para 
alguns, Deus não vai poder dar a eles a vida eterna. A verdade é que eu não gosto dessa 

expressão, “vida eterna”, porque as pessoas ouvem isso e podem pensar que isto significa 

que essa vida sempre existiu. Mas isto não é verdade. E devemos ter cuidado para não nos 

confundirmos também. A vida eterna é algo futuro. Usamos essa expressão para os seres que 

são espírito também, mas agora entendemos que eles não têm a vida eterna. Incrível! 

E há tanto aqui sobre o que podemos seguir edificando. Há tantas coisas nas quais devemos 

crescer. Devemos entender o que Deus nos está dando. E o fato de que podemos ser gerados 

pelo espírito de Deus é algo que sabemos, mas somente até certo ponto. Este é o processo 

no que estamos agora. E isto é emocionante. Mas devemos compreender isso muito melhor, 
devemos entender essa conexão que acontece... 

É maravilhoso que Deus tenha nos criado como seres humanos, que podem se reproduzir. Um 

óvulo se une a um espermatozoide e, de uma maneira milagrosa, uma nova vida começa a 

se formar. E nesse ser humano que começa a se desenvolver também há uma essência 
espiritual, algo que Deus dá a cada indivíduo que nasce, algo único que Deus dá a mente 

humana. E quando a mente de uma pessoa é gerada pelo espírito de Deus, isso é algo 

maravilhoso. É algo que só podemos compreender se compararmos isto com a reprodução 

humana. Somos gerados com a mente de Deus, com Seu ser, que pode começar a crescer em 

nós e mudar algo em nossa mente nesta existência humana, física! E isso é algo 
maravilhoso. Algo que não se pode expressar em palavras! Não podemos nem mesmo 

entender como funciona a reprodução humana, embora isto seja algo que nos deixa 

maravilhados! E muito menos podemos entender algo que é espiritual, que vem de Deus! 

Mas crescemos nessas coisas. Deus nos dá cada vez mais com o tempo. E isso é algo 
incrivelmente inspirador, é algo incrivelmente emocionante. Quanto mais vemos isto, mais o 

entendemos. 

E quando falamos sobre o espírito santo, falamos do poder da vida que emana de Deus, do 

poder do Seu espírito santo, pelo qual podemos ser gerados depois que somos batizados e 
recebemos a imposição de mãos. Somos gerados pelo espírito santo e podemos nascer como 

espírito. Isto é algo incrível. Podemos ter a mente de Deus, o ser de Deus Todo-Poderoso, a 
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natureza de Deus. E com o tempo, podemos estar em absoluta unidade e harmonia com 
Deus para sempre, por toda a eternidade. E isso é algo verdadeiramente incrível. 

4ª Verdade ... 

Eu temo que ao ouvir isso alguns pensem: “Já sabemos disso. Já entendemos isso”. Não, 
você não entende! Se você acha que entende isso, que sempre entendeu isso, eu lhe digo 

que você não entende. Você compreenderá isso cada vez mais com o tempo. Eu pensei que 

a 50ª Verdade seria a última verdade que Deus ia nos dar na presente era. E se houver mais, 

uau! Eu acredito que esta é a última verdade que Deus vai nos revelar nesta era. Deus já 

nos deu 7 novas verdades depois da Era de Laodicéia. Porque a Era de Laodicéia já terminou 
e agora estamos em um período de tempo entre as sete eras da Igreja e o Milênio. Que coisa 

incrível é entender que Deus nos deu sete novas verdades nesse período de tempo! E esta 

verdade aqui é incrivelmente importante, é algo sobre o que Deus continuará edificando 

com o tempo, de uma maneira cada vez mais grandiosa. Através dessa verdade você 

compreenderá de uma maneira muito mais clara quem é Cristo. Porque isso é algo que nós 
agora ainda não entendemos bem. Precisamos do espírito de Deus para poder entender isso 

cada vez melhor. Há coisas que não entendemos ainda, porque nossa capacidade de 

entender é muito limitada. E só entenderemos essas coisas quando estivermos na Família de 

Deus. 

4ª Verdade - Deus Todo-Poderoso habitará em Sua família. 

Uma coisa é dizer que Ele mora em um Templo e que nós fazemos parte desse Templo. Mas 

entender esse processo, entender o que está acontecendo, é um grande avanço. 

Por meio do poder do espírito santo, Deus Todo-Poderoso “habitará” em Sua família 

por toda a eternidade, e Sua família permanecerá nEle para sempre. Isto será feito 

através do poder do espírito santo, que emana de Deus, e que nunca vai parar de 

“vir” na vida de todos os que serão parte da Família de Deus. Este será um processo 

perpétuo e contínuo, por toda a eternidade. 

Mesmo depois que uma pessoa é gerada pelo espírito santo de Deus, o fluxo do 

espírito santo pode ser interrompido ou pode cessar completamente na vida dessa 

pessoa. 

Deus habita (permanece, vive) em todos aqueles que foram gerados por Seu espírito 

santo, e eles permanecem nEle. Pelo poder do espírito santo, a vida (a natureza de 

Deus, a verdade de Deus, o Verbo de Deus, Seu caminho de vida) de Deus começa a 

habitar na vida - na essência espiritual que Deus colocou na mente humana - 

daqueles que são gerados por Seu espírito santo. Isso ajuda a essa pessoa a mudar 
seu modo de pensar, seu modo de vida do egoísmo e do orgulho ao amor e a 

preocupação pelos outros. Mas às vezes esse fluxo é interrompido devido ao pecado, 
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porque Deus não habita onde há pecado. Mas quando Deus ressuscite a essas pessoas 
e lhes de vida espiritual (ou quando algumas delas sejam transformadas e recebam 

um corpo espiritual), este processo, isto é, Deus vivendo nelas e elas em Deus - 

porque então elas não serão somente geradas, mas nascerão como seres espirituais - 

será algo perpétuo e contínuo, por toda a eternidade. 

Porque alguns estarão vivos quando a última trombeta soar. Alguns dos que farão parte dos 

144.000 não terão que experimentar a morte física, mas simplesmente serão transformados 

de mortais em imortais. Mas não serão muitos. Incrível! 

Mas quando Deus ressuscitar essas pessoas e lhes der vida espiritual (ou para alguns, 
quando eles forem transformados e receberem um corpo espiritual), esse processo, 

isto é, Deus vivendo neles e eles em Deus, porque então eles terão nascido como 

seres espirituais, será algo perpétuo e contínuo, por toda a eternidade. 

Eu fico sem palavras! Porque quanto mais entendemos o espírito de Deus, mais entendemos 
o que é o logos de Deus, o que significa que Cristo veio, que Cristo nasceu... Isso é incrível! 

Salmo 132:8 - Levanta-te, SENHOR, e vem ao lugar do Teu descanso... Isso é o que Deus 

deseja, Sua família. Ele permanecerá em Sua família e Sua família permanecerá nele por 

toda a eternidade. …Tu e a congregação/a arca do Teu poder. Deus é engrandecido! Deus 
se torna cada vez mais poderoso, de maneiras que não podemos sequer começar a entender. 

Deus está se engrandecendo em glória, em poder e força. E nós podemos compartilhar isso 

com Ele. Essa é a Sua família. E você vai entender isso cada vez melhor à medida que você 

cresce. Deus nos dará mais e mais compreensão sobre o que isso significa durante o Milênio. 

Isso é algo realmente incrível, inspirador e emocionante. 

Versículo 13 - Porque o SENHOR escolheu a Sião e deseja fazer dela Sua morada, 
dizendo: “Este será o Meu lugar de descanso para sempre. Aqui habitarei, pois esse é o 
Meu desejo”. Fortes versículos! 

E Paulo fala sobre isto em Efésios 2, de uma forma mais extensa. Deus nos dá ainda mais 

compreensão sobre isto através do que Paulo escreveu em Efésios. Nós lemos isto e 

apreciamos isto cada vez mais. Eu já li isto muitas vezes. E espero que agora todos 

possamos apreciar mais isto. 

Efésios 2:17 - Ele veio e anunciou paz a vocês que estavam longe e paz aos que estavam 
perto, pois por meio dele, de Cristo, tanto nós como vocês temos acesso ao Pai, por um 
só espírito. O espírito santo. Algo que os anjos nunca tiveram. Algo com que os seres 

humanos não foram criados. Algo que os israelitas nunca tiveram. Deus deu a eles a lei 

escrita, mas eles nunca tiveram esta vida, este espírito. Exceto alguns, com quem Deus 
trabalhou individualmente nos primeiros 4.000 anos. E foram muito poucos aqueles com 

quem Deus trabalhou nos primeiros 4.000 anos! 
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Portanto, vocês já não são estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e 
membros da Família de Deus. Fomos gerados em ELOHIM. Ainda não nascemos. Fomos 

somente gerados por algo tão milagroso que se une à nossa mente. E quando nascermos, 

estaremos em completa unidade com isso. Isto é algo muito bonito. 

Versículo 20 - Vocês são como um edifício e estão construídos sobre o alicerce que os 
apóstolos e os profetas colocaram. E a pedra fundamental desse edifício é o próprio 
Cristo. Ele mantém o edifício todo bem firme e faz com que cresça como um Templo 
dedicado ao SENHOR. Em Deus. Cada membro, cada parte dessa família permanecerá em 

Deus e Deus permanecerá em cada um deles. E também Cristo. Nele vocês também estão 
sendo edificados juntos, para se tornarem morada de Deus por Seu espírito. Através do 

poder do espírito santo. 

Isso é algo muito inspirador. Este é o lugar de descanso que Deus planejou desde o começo 

dos tempos, algo que, no tempo de Deus, viria a existir na forma de Sua Família, ELOHIM. A 
Bíblia também se refere a isso como Sião, Santa Jerusalém ou às vezes apenas Jerusalém, o 

Monte Santo, Israel ou o Israel de Deus. Israel significa aquele que prevalece com Deus. Esse 

nome é realmente lindo! E todos nós faremos parte de Israel [espiritualmente]. Porque não 

se trata de uma nação, não se trata de uma tribo, de um povo que leva esse nome. Porque 

isso nos leva à compreensão de algo que é espiritual. Vamos prevalecer com Deus, vamos ter 
poder com Deus, vamos compartilhar isso. Incrível! 

E se crescermos nessa compreensão, se entendermos a diferença entre o poder do espírito 

de Deus para cumprir Sua vontade e o poder do espírito santo que é Seu ser, Sua natureza, 

Sua mente e Sua palavra, então entenderemos melhor muitas coisas na Bíblia. E com o 
tempo essas coisas se tornarão mais inspiradoras e claras para nós. Como com tantas outras 

coisas. Penso no que Deus nos revelou em 2005. E ao entender essas coisas, fomos capazes 

de entender que muitos versículos da Bíblia não se referem a Cristo como pensávamos, mas 

se referem a Deus Todo-Poderoso. E que diferença isso fez em nosso relacionamento com 

Deus! Porque nesses versículos Deus é grandemente honrado e glorificado. 

Vamos a Apocalipse 21:1. Tudo isso é de natureza espiritual. Eu vi um novo céu e uma 
nova terra; porque o primeiro céu... Em outras palavras, o que Deus criou para cumprir a 

Sua vontade. …e a primeira terra… E “terra” não é a tradução correta dessa palavra aqui. 

Porque depende do contexto e da intenção do que está sendo dito. Uma melhor tradução 
dessa palavra seria “condição, estado”. ... e a primeira condição.... Tem gente que lê 

coisas assim e... Porque nós sempre começamos a ver as coisas como algo físico. Eu escutei 

muitas coisas ao longo do tempo, pessoas dizendo que a terra será destruída e que 

acontecerão todo tipo de coisas. E as pessoas pensam que o que diz qui sobre um novo céu 

e uma nova terra significa que a terra deixará de existir. 
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Vi um novo céu e uma nova terra, porque o primeiro céu e a primeira terra / a primeira 
condição já passaram ... Tudo isso passará porque já terá servido ao seu propósito. Isso é o 

que significa. Isso acontecerá porque essas coisas já terão servido ao seu propósito. O 

tempo passa, as coisas mudam, o propósito das coisas muda ... e o mar já não existe. Isso 

não está muito claro aqui. A verdade é que eu não sei qual é a intenção aqui ao comparar 

essas coisas. Talvez a palavra mar aqui se refira à humanidade e o que está sendo dito aqui 
é que os seres humanos deixarão de existir, que já não existiremos em nosso primeiro 

estado, em nossa primeira condição, em um corpo físico que é uma morada provisional, que 

é onde começa nossa existência, onde somos gerados. E isso também pode se referir ao fato 

de que a existência humana é como o mar, com as tempestades, as tormentas pelas quais 

podemos passar na vida. Isso não está muito claro aqui, mas às vezes essa palavra é usada 
com esse significado na Bíblia. E talvez isto se refira a ambas coisas. 

Talvez isto se refira ao fato de que então nós já não seremos agitados de um lado para o 

outro, como as ondas do mar. Já não teremos que experimentar o tormento de estar neste 

tabernáculo físico, nesta morada provisional. Como os tabernáculos representados na Festa 
dos Tabernáculos. Nós agora vivemos em um corpo físico que é nossa morada provisoria 

nesta terra, até que possamos viver em algo que é permanente no futuro. Isso é o que a 

Festa dos Tabernáculos representa e nos ensina. A Festa dos tabernáculos não representa 

somente o Milênio, mas também representa nossa vida, a maneira como vivemos. 

Representa o fato de que Deus habita em nós agora para no futuro possamos entrar no Seu 
descanso, possamos receber a vida eterna. Que coisa tão maravilhosa! Já não vamos morar 

em uma morada provisional, temporária. Porque o importante não é essa morada 

provisional, não é nosso corpo. O importante é o que está em nossa mente e a 

transformação que pode ocorrer nela. 

Versículo 2 - E vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu. Ela vinha de 
Deus, enfeitada e preparada, vestida como uma noiva que vai se encontrar com o noivo. 
Esta é a primeira fase. Entendemos o que vai acontecer então. Ouvi uma voz forte que 
vinha do trono, a qual disse: “Agora o tabernáculo de Deus está entre os homens! 
Sabemos o que acontecerá na primeira grande ressurreição, quando Cristo voltar e os 
144.000 forem ressuscitados. E com o tempo a Família de Deus continuará a crescer cada 

vez mais, até que esteja completa. 

Ouvi uma voz forte que vinha do trono, a qual disse: “Agora o tabernáculo de Deus está 
entre os homens! Porque aqueles que serão ressuscitados e aqueles que serão 
transformados de corruptíveis a incorruptíveis, os que já não serão mortais, agora serão o 

tabernáculo, o Templo de Deus. Deus vai morar com eles, com aqueles que continuarão 

vivendo nesta terra, e eles serão o Seu povo, e o próprio Deus estará com eles e será o 
seu Deus. E esse processo continuará durante o Milênio e o Grande Trono Branco, até que 

tudo esteja terminado, até que tudo esteja completo. E então todos poderão ser parte do 
Templo, do Tabernáculo. Mas ainda resta um longo caminho a percorrer. 
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E Deus enxugará dos olhos deles todas as lágrimas. Não haverá mais morte, nem 
tristeza, nem choro, nem dor. As coisas velhas já passaram. 

Versículo 5 - Aquele que estava sentado no trono disse: “Agora faço novas todas as 
coisas!” Que bonito! Deus destruirá tudo o que existe que está errado, tudo o que é imoral. 

O propósito de Deus ao nos levar através desse processo é que finalmente tudo esteja em 
unidade com Deus. “Agora faço novas todas as coisas!” E também me disse: “Escreva 
isto, pois estas palavras são verdadeiras e fiéis.” E continuou: “Tudo está feito! Eu sou o 
Alfa e o Ômega... E isso é como um resumo das coisas que estão escritas no livro de 

Apocalipse: os selos e o que acontecerá no tempo do fim. Que coisa incrível! Vivemos no 

tempo do fim. Estamos vivendo o que está escrito no livro do Apocalipse, estamos vivendo 
as coisas que Deus revelou e que pessoas sempre quiseram saber - principalmente na Igreja 

- desde que João escreveu isso. Haverá uma grande ressurreição e as primícias serão 

ressuscitadas. E então Deus fala sobre o que aconteceu com esse ser e o que acontecerá 

com ele no futuro. O livro de Apocalipse fala continuamente sobre coisas que acontecerão 

no futuro e também de coisas que aconteceram no passado. 

E então Deus diz: “Tudo está feito! Eu sou o Alfa e o Ômega, o Princípio e o Fim. A quem 
tem sede darei água para beber, de graça, da fonte da água da vida.” Para sempre. Isso 

nunca vai acabar. Isso continuará, indefinidamente, depois que nascermos como espírito. O 

espírito santo, o poder de Deus, permanecerá para sempre em nós. Porque isto vem de 
Deus. E somente assim o Templo pode existir. Ninguém tem vida inerente em si mesmo. Mas 

nós teremos a vida de Deus em nós para sempre. É incrível entender isto. 

Versículo 9 - Um dos sete anjos que tinham as sete taças cheias das últimas sete pragas 
veio e me disse: “Venha, e eu lhe mostrarei a noiva, a esposa do Cordeiro”. 
Então me levou no espírito a uma montanha grande e muito alta. Ele me mostrou 
Jerusalém, a cidade canta, que descia do céu e vinha de Deus... E aqui novamente isto se 

refere a coisas que acontecerão no futuro e coisas que aconteceram no passado. Isso aqui 

descreve o começo do Governo de Deus na terra, o começo do Reino de Deus na terra, o 

começo do Templo de Deus. Isto é o começo do Templo de Deus na terra. Isto já estava aqui 
antes, mas somente como um embrião. E então esse embrião vai nascer. 

... que descia do céu e vinha de Deus. Ela tinha a glória de Deus ... Que coisa 

maravilhosa! A glória de Deus estará em cada um de nós. Teremos a vida, a glória e a beleza 

de Deus Todo-Poderoso em nós para sempre. ... e a sua luz era semelhante a uma pedra 
preciosíssima, como a pedra de jaspe, como o cristal resplandecente. Deus usa as coisas 

físicas como exemplo para que possamos entender algo que é espiritual, algo que é muito 

belo, algo que é precioso. Algo muito mais importante. Vemos somente um pouco de tudo 

isto e ficamos maravilhados. 

Ontem à noite estávamos conversando sobre a beleza das coisas que existem neste país. As 

pedras de opala, que são muito bonitas. Pedras preciosas que provêm de diferentes partes 
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do mundo. Deus usa essas coisas como exemplos para engrandecer o que Ele criou e que é 
eterno. Também falamos sobre as orquídeas. Que lindas! Tudo o que Deus criou é lindo. 

Algumas coisas como um diamante são mais duráveis, porque é algo muito resistente e 

forte. E muito bonito também. Deus engrandece isso e diz: “Tudo isto é assim! Tudo isto 

está cheio de riquezas.” As riquezas de Deus, a beleza de Deus, a glória de Deus. Coisas que 

não podemos entender nem apreciar até que as vejamos, até que estejamos onde temos 
que estar. Podemos pensar sobre essas coisas, podemos ficar maravilhados com elas, mas 

não podemos entender tudo isso até que estejamos onde temos que estar. Incrível! Ela 
tinha a glória de Deus e a sua luz era semelhante a uma pedra preciosíssima, como a 
pedra de jaspe, como o cristal resplandecente. 

E esses versículos então descrevem a santa Jerusalém, o caminho que leva à paz e ao 

descanso que agora estará concluído, estará estabelecido na Família de Deus. 

Versículo 21 - As doze portas eram doze pérolas... As portas eram como pérolas. Algo que 

deve ser visto espiritualmente. ...cada uma das portas era uma pérola; e a praça da 
cidade, de ouro puro, como vidro transparente. Que bonito! Isso é o que Deus vai trazer à 

existência. E nela não vi templo, porque o seu templo é o SENHOR, Deus Todo-Poderoso, 
e o Cordeiro. Isso significa que Deus é o santuário, o templo desta cidade. 

Versículo 23 - E a cidade não necessita de sol nem de lua, para que nela resplandeçam... 
E às vezes isto se refere a coisas físicas. Porque os seres humanos geralmente pensamos no 

que é físico e tentamos estabelecer uma relação com as coisas que conhecemos. E Deus 

mostra que essas são coisas de natureza espiritual. A beleza, a glória e a majestade que 

existe. Isso é algo que só podemos apreciar despois de muito na Igreja de Deus, depois de 

passar algum tempo por esse processo de crescimento. E apreciamos isto cada vez mais. Até 
morrermos ou até sermos transformados. E não há outra maneira de descrever isto. 

Crescemos espiritualmente. E o que entendemos ou não entendemos é algo entre nós e 

Deus. é algo que depende de como é nosso relacionamento com Deus. Nós crescemos, 

amadurecemos e nosso relacionamento com Deus melhora mais e mais, é cada vez mais 

bonito com o tempo.  

E quanto mais podemos nos livrar da carnalidade, quanto mais podemos nos livrar dessa 

mentalidade do mau, das trevas, mais luz podemos ter de nós. Quanto mais vida temos em 

nós, mais podemos ver. E não estamos todos no mesmo nível nessas coisas. Este é um 

processo que leva tempo. E repito isso com muita ênfase: leva tempo, leva uma vida 
inteira, para crescer espiritualmente. Do mesmo modo que leva tempo para crescer na vida 

física. Essa é uma das analogias que usamos. Começamos como bebês, não como adultos, 

não como idosos. Graças a Deus. Começamos em um certo ponto. Mas o que acontece 

muitas vezes é que queremos chegar a um ponto que talvez não seja bom para nós. E por 

quê desejar algo com o qual ainda não podemos lidar? Nós temos que crescer e nos 
desenvolver. E isso leva tempo. Especialmente quando se trata das coisas espirituais. Leva 

tempo para que nossa mente seja transformada, para que passemos por uma metamorfose e 
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mudemos de uma condição para outra. De nossa primeira condição, nossa primeira morada, 
de um tabernáculo provisional a algo que é permanente. Incrível! O que Deus está 

construindo, o que Deus está criando, o que Deus nos está oferecendo é realmente incrível! 

Versículo 23 - E a cidade não necessita de sol nem de lua, para que nela resplandeçam... 
Não se trata de coisas físicas. ...pois a glória de Deus brilha sobre ela, e o Cordeiro é a 
sua lâmpada. Deus Pai e Cristo têm um relacionamento impressionante. Nosso Sumo 

Sacerdote, o mediador entre Deus e os seres humanos, continuará sendo o mediador entre 

Deus Todo-Poderoso e a Família de Deus por toda a eternidade. Ele sempre será nosso Sumo 

Sacerdote. Permaneceremos no Pai e em Seu Filho e eles permanecerão em nós para 

sempre. É impressionante entender isto. Ninguém vai tomar o seu lugar. Esse é um lugar 
único e somente alguém como ele pode ocupar esse lugar. E isso é algo incrível: a glória que 

Deus deu ao nosso sacrifício do Pessach, nosso Sumo Sacerdote e nosso Rei que em breve 

virá. Sua glória, sua majestade. Há coisas que não entendemos sobre ele, coisas que não 

apreciamos como deveríamos apreciar, mas que aprenderemos a apreciar com o tempo. 

Coisas que vamos entender cada vez mais. Como as coisas que entendemos sobre nosso Pai, 
Deus Todo-Poderoso, Aquele que fez tudo isso possível. 

É por isso que tudo, TUDO está centrado em Cristo desde o começo dos tempos. É por isso 

que a Bíblia diz que tudo foi criado por meio dele! Isso é algo que devemos entender, algo 

no que precisamos crescer! É difícil encontrar palavras para expressar como isso é 
maravilhoso! 

E a cidade não necessita de sol nem de lua, para que nela resplandeçam porque a glória 
de Deus brilha sobre ela, e o Cordeiro é a sua lâmpada. As nações do mundo que foram 
salvas andarão à luz dela ... Para sempre. No poder do espírito santo e no caminho que 
leva à paz. ...e os reis da terra trarão para ela a sua glória e honra. E as suas portas... O 

caminho a essa cidade sempre estará aberto. Para nós, esse caminho se abre quando somos 

gerados pelo espírito de Deus. Mas esse caminho nem sempre está aberto. Às vezes, nós 

mesmos bloqueamos esse caminho e nos separamos do fluxo do espírito santo. E todos os 

que estão dormindo agora antes tinham o espírito de Deus neles. Essa porta estava aberta 
para eles. Eu sinto muito por eles! Que coisa horrível! E alguns já estão nessa condição há 

algum tempo. Que condição horrível! Mas o povo de Deus aprenderá muitas coisas desse 

processo no Milênio e no Grande Trono Branco. Esta será uma parte importante do processo 

de aprendizagem.  

É impressionante entender a história. É incrível entender certas coisas sobre o que Deus 

está fazendo, entender como Deus está fazendo tudo isto. Como o que aconteceu com os 

anjos. É impressionante entender que tudo isto começou com um ser que se rebelou contra 

Deus e que então um terço dos anjos o seguiu. É impressionante entender como é a mente 

dos seres espirituais, entender que a mente dos seres humanos é diferente. Entender que 
Deus pode transformar nossa mente, pode moldar nossa mente se nós escolhermos isso, se 

quisermos isso, se clamarmos a Deus por isso, se desejarmos isso. Devemos ver a glória, a 
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grandeza, a beleza disso. Devemos ver quão maravilhoso é o que Deus faz quando nos 
submetemos a Ele. Isso é algo muito bonito! 

Versículo 25 - E as suas portas não se fecharão de dia, porque ali não haverá noite. E a 
ela trarão a glória e honra das nações. E não entrará nela nada que seja impuro, 
abominável... Graças a Deus! Graças a Deus que isto é o que acontecerá muito em breve. 
Então mal e tudo que esteja contra Deus já não existirá. Já não existirá nada que cause 

tristeza, dor, sofrimento e destruição. Podemos imaginar isso, podemos pensar sobre isso, 

mas não podemos entender algo assim! Lutamos por isso porque, à medida que Deus 

trabalha connosco, aprendemos que isso é o que há de melhor, que é o mais belo que 

existe, que não há nada que se compare a isso. E continuamos a crescer e a lutar por isso. 

... abominável ou falso ... E a abominação e a mentira andam de mãos dadas. Devemos 

odiar tudo que seja falso, tudo que não seja sincero e honesto, que não seja totalmente 

claro, que não esteja exposto. Por quê? Porque há apenas uma razão para que algo seja 

escondido: o orgulho. Um espírito incorreto. Porque se trata de algo que não está de acordo 
com Deus, de algo que não está em unidade com Deus, com a mente de Deus, com a 

verdade de Deus, com os caminhos de Deus. 

E não entrará nela nada que seja impuro, abominável ou falso, mas somente aqueles 
que estão inscritos no livro da vida do Cordeiro. Isto é muito bonito!  

 Há tantas coisas sobre as quais poderíamos falar no contexto de um sermão como este. Mas 

Deus vai nos mostrar isso com o tempo, à medida que avançamos, um pouco de cada vez. 

Porque assim é como Deus trabalha. Deus nos mostra certas coisas. Como o que Deus 

revelou sobre a maldição debaixo da qual os seres humanos estão, debaixo da qual as 
mulheres estão. Que essa maldição começou a ser removida na Igreja. E estamos 

entusiasmados com isso. Mal podemos esperar que essa maldição seja completamente 

removida durante o Milênio. E pensamos que entendemos tudo isso, mas não entendemos. 

Pensamos que todos aceitamos isso, mas isto não é assim. Porque esses preconceitos estão 

profundamente enraizados nos genes dos homens. Você quer falar de batalhas? Homens, 
vocês têm uma grande batalha com isso. Em sério! E às vezes pensamos que temos controle 

sobre isso, que fazemos parte dessa libertação! Que já não estamos debaixo essa maldição! 

Mas ainda temos que crescer muito nisso. Ainda temos muito que aprender sobre Deus. 

Porque isso é algo que tem a ver com nosso relacionamento com Deus e com nossa 

compreensão das coisas sobre Deus. Com nossa compreensão de Seu plano e Seu propósito 
para todos. Devemos entender qual é a nossa parte em tudo isso, que usamos mal o que 

Deus nos deu. 

Ainda há muitos preconceitos em relação às mulheres na Igreja de Deus! E você tem uma 

grande batalha por diante. E alguns são cientes disso, outros não. Alguns são cientes disso, 
mas em diferentes níveis. E com o tempo você crescerá e poderá lidar com isso cada vez 

mais. Com o tempo, você verá um pouco mais sobre você mesmo. 
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E algumas mulheres ainda estão no cativeiro. Todos nós lutamos contra essas coisas; em 

diferentes níveis. Porque nenhum de nós é perfeito, nenhum de nós já venceu tudo isso. E 

nenhum de nós vai vencer tudo isto até que nossa mente seja transformada. Essas coisas 

ainda existem. Porém, quanto mais rápido pudermos responder a Deus, ao que Ele está nos 

oferecendo, ao que Ele está nos dizendo, mais emocionante é a vida, mais paz 
experimentaremos, mais estimulantes serão nossos relacionamentos. 

Às vezes ouvimos certas coisas e pensamos que as entendemos e que as estamos colocando 

em prática. Ouvimos essas coisas aqui hoje e pensamos que entendemos tudo o que Deus 

está nos dando. Mas isto não é assim. Não podemos compreender tudo, porque há coisas nas 
quais crescemos neste caminho de vida. Tudo o que Deus nos dá é uma questão de 

crescimento contínuo, de crescer mais e mais e mais espiritualmente. E ainda temos que 

crescer muito para estarmos cheios de vida: a vida do Deus Todo-Poderoso. Uma vida 

inspiradora e emocionante. A vida física é uma coisa, mas a vida que vem de Deus e a 

plenitude dessa vida, a emoção dessa vida que Deus dá é algo totalmente diferente, é algo 
pleno, forte, que vai muito além da compreensão humana. E Deus continua nos oferecendo 

mais e mais e mais disso. Descanso, paz, em uma verdadeira Família que está em 

verdadeira unidade e harmonia com Deus. 

Quando falamos sobre essas coisas, quando Deus nos oferece algo e nos diz algo, como essa 
verdade que Deus deu na Igreja, o fato de que as mulheres podem ser ordenadas para servir 

no ministério, então começamos a crescer nisso. Eu vejo isso repetidamente em relação às 

mulheres que foram ordenadas como membros do ministério da Igreja de Deus. Eu vejo isso 

em todas as congregações que visitamos: pessoas que não honram isto da maneira que Deus 

diz que devemos honrar, porque se trata de uma mulher. Pessoas que não mostram respeito, 
temor e reverência. Pessoas que não têm medo de não estar em unidade com Deus, de não 

obedecer ao governo de Deus. Isso é algo assombroso. Eu tenho visto isso em todas as 

congregações que visito. E isso significa que ainda temos que crescer muito nessa área. E 

isso é compreensível. Isto não é uma desculpa, mas é compreensível. E fico feliz ... Deus se 

alegra e nós compartilhamos sua alegria. Porque quanto mais as pessoas recebem o que 
Deus está nos oferecendo e mudam sua maneira de pensar, mais elas podem controlar seu 

“eu” e mais plena sua vida se torna, mais satisfatória sua vida se torna, mais livres as 

pessoas são. Porque isso é pecado. Pensar dessa forma é pecado. Porque os preconceitos 

causam danos a nossa mente, causam danos a nossa maneira de pensar. 

Você se lembra do que Deus disse a Satanás? “Você perverteu sua sabedoria. Você perverteu 

sua mente!” E Deus nos oferece a bênção de quê? Qual é a mensagem mais forte e 

impressionante, uma mensagem que amo na Palavra de Deus? A cura da nossa mente! Isso é 

o que Deus nos oferece. A cura da que a Bíblia fala é a cura da mente! Devemos ser curados 

das coisas que nos machucam. Deus nos oferece essa cura para que assim nossa forma de 
pensar não seja pervertida, deformada e deturpada, mas seja uma forma de pensar sensata, 
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que nos dá liberdade e alegria na vida. Quanto mais tivermos essa mente, mais felizes 
seremos e mais poderemos na alegrar na vida. Isso é algo muito bonito! É algo emocionante. 

Há tanta injustiça nesta terra! Isto sempre foi assim! Eu fico um pouco irritado quando 

penso sobre a verdade que Deus nos revelou, o entendimento que Deus nos deu de que as 

mulheres, as pessoas estão em cativeiro de suas próprias mentes. Deus nos mostra o dano 
que foi feito a mente de homens e mulheres durante 6.000 anos por eles pensarem da 

maneira errada! Não são somente os homens que pensam da maneira errada. As mulheres 

também! Porque essa mentalidade está em você e você tem que se enfrentar a essas coisas. 

Não sei quanto a você, mas eu espero ansiosamente que todos nós sejamos livres, que as 
pessoas cresçam e rompam as barreiras que existem. Eu estou ansioso que chegue o 

momento quando os preconceitos raciais deixarão de existir. Eu detesto os preconceitos! Eu 

detesto os preconceitos raciais! Isso é algo tão doentio, tão arrogante e tão presunçoso! As 

pessoas que insistem nessas coisas estão doentes na sua mente! E às vezes vemos essas 

coisas na Igreja de Deus! As pessoas pensam que não julgam umas as outras, mas o que elas 
não entendem é que por causa da forma como foram criadas, por causa das influências 

culturais, elas têm batalhas com essas coisas. Mas Deus está nos abençoando com a cura de 

nossas mentes! E que pena, que pena que não possa haver unidade na família humana! 

Ainda não. Mas Deus está trabalhando nisso. Para que tenhamos unidade. E isso só pode ser 

feito com o espírito de Deus, porque não podemos fazer isso por nós mesmos. Os seres 
humanos fracassaram nisso nos últimos 6.000 anos. Fracassamos miseravelmente como seres 

humanos! E isso tem causado muita dor e muito sofrimento. 

Eu detesto ver as pessoas machucarem umas as outras! Eu detesto ver as pessoas sofrerem! 

Sofremos quando tentamos lidar com a dor, com as feridas na nossa mente que são muito 
difíceis de curar. As pessoas em uma família, entre irmãos, dizem coisas umas as outras que 

machucam e causam muito sofrimento. 

Que coisa maravilhosa Deus está nos oferecendo! É disso que se trata uma nova vida! É disso 

que se trata a vida eterna: ser libertado de todas essas coisas. Nada que seja impuro. Nada 
que seja abominável. Nada que seja falso. Nada que seja mentira. Porque todas essas outras 

coisas das que falei são mentiras mesquinhas que causam muito mal. E nós temos que 

abominar essas coisas em nós mesmos, quando as vemos. Temos que detestar machucar os 

outros. Temos que detestar pensar mal das outras pessoas para que possamos ter o que Deus 

está nos oferecendo, para que possamos compartilhar isso. Esse é o nosso desejo, não é? É 
por isso que estamos aqui. 

Mas você não chega a esse ponto apenas assistindo às reuniões semanais do Sabbath. Você 

não chega a esse ponto seguindo os rituais da religião. Você não chega a esse ponto apenas 

participando da Festa dos Tabernáculos. Você chega a esse ponto lutando, pedindo a Deus 
que revele o que está em sua mente para que você possa entender como você pensa, para 

que você possa ver onde você não está em unidade com Deus. E Ele vai lhe ajudar, vai lhe 
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curar. Ele lhe ajudará a curar sua mente. E quanto mais você faz isso, quanto mais você 
passa por esse processo, mais feliz e mais gratificante sua vida se torna. Esse é um processo 

contínuo que dura a vida toda. 

Há muitas coisas sobre as quais poderíamos falar, mas já não temos tempo. Continuaremos 

edificando sobre o que Deus está nos dando. Precisamos ler mais algumas coisas no contexto 
do que estamos falando neste presente sermão sobre a criação de ELOHIM. João 14, por 

exemplo. Eu sempre fico admirado quando penso nisso: João 14. Este é um dos meus 

capítulos favoritos da Bíblia. Para mim, esta é uma das passagens mais inspiradoras de toda 

a Palavra de Deus, porque é o começo da revelação dessas coisas que estamos falando 

agora. Deus então começou a mostrar o que significa que Cristo vem em nossas vidas de 
forma contínua. Até que cometemos pecado, porque então ficamos separados do fluxo do 

espírito de Deus. Antes na Igreja de Deus pensamos que o que está escrito em João 14 e 1 

João se refere ao fato de que Cristo virá no futuro. Mas agora sabemos que que não é a isso 

que se refere essas passagens da Bíblia, mas sobre o fato que Cristo vive em nós. E Deus nos 

abençoou em poder continuar edificando mais e mais sobre esse entendimento. E isso nos 
levou a entender que Deus vai morar para sempre, por toda a eternidade, em Sua Família. E 

com o tempo entenderemos isso muito mais claramente. 

João 14:10 - Vocês não creem que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? Algo belo e 

incrível é revelado aqui, algo de natureza espiritual que acontece na mente. As palavras 
que eu lhes digo não as diga de mim mesmo, mas o Pai, que vive em mim, Ele é quem 
faz as obras. Isso vai muito além da nossa compreensão. É difícil entender o que está sendo 

dito aqui. E crescemos na compreensão disto. E isso é o que significa quando a Bíblia diz 

que o Verbo se fez carne. 

Versículo 15 - Se vocês me amam, obedeçam aos meus mandamentos. Eu rogarei ao Pai 
e Ele lhes dará outro consolador, espírito santo, para que esteja com vocês para sempre. 
Esse poder que vem de Deus. Esse poder único que Deus nunca deu aos anjos e muito menos 

aos seres humanos nos primeiros 4.000 anos. Deus deu isto somente a algumas pessoas. E 

então Deus deu esse poder à Igreja de Deus. Mas aqui o propósito de Deus é revelado. O 
desejo que Deus tem. Eu rogarei ao Pai e Ele lhes dará outro consolador para que esteja 
com vocês para sempre. E isso significa para sempre! 

Versículo 18 - Não deixarei vocês sem consolo: eu estarei vindo ... E nessa frase o verbo 

não está no tempo futuro. Já falamos sobre isso muitas vezes. “Eu estarei vindo a vocês.” O 
verbo aqui está no gerúndio. Isso significa que, quando recebemos a imposição de mãos, 

Cristo começa a vir a nossas vidas. Para os discípulos, para os apóstolos, esse processo 

começou no Dia de Pentecostes do ano 31 d.C. Então Cristo e Deus Pai começaram a vir a 

suas vidas, a suas mentes, através do poder do espírito santo. E quando esse processo para é 

porque há pecado. Não temos o espírito de Deus em toda plenitude, como Cristo tem, mas 
podemos ter o espírito de Deus parcialmente em nossas vidas, em nós. E é o espírito de 

Deus que nos dá a capacidade de ver e entender o que vemos e entendemos. 
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Não deixarei vocês sem consolo: eu estarei vindo a vocês. Daqui a pouco o mundo não 
me verá mais, mas vocês me verão. E, porque eu vivo, vocês também viverão. Falando 

do que é espiritual, sim, mas do espírito santo. E nesse dia vocês saberão... Vocês sabem 

do que Cristo está falando aqui? Cristo aqui fala sobre algo que já estava acontecendo. 

Cristo não estava falando de quando ele veio como ser humano. Ele disse: “Vocês não creem 
que eu estou no Pai e que o Pai está em mim?” Ele então mostrou o que estava acontecendo 

em sua vida como ser humano físico. Seu Pai era Deus, mas ele era um ser humano. Ele 

sentia dor como qualquer ser humano. Ele sabia o que ia acontecer com ele no dia do 

Pessach. Ele sofreu horrivelmente, sofreu toda essa dor. Ele se entregou como nosso 

sacrifício do Pessach. Mas isso aqui era algo que ia acontecer no futuro. 

E nesse dia... Seja quando seja isto. Para os discípulos, isto foi depois que Cristo foi 

ressuscitado e recebido pelo pai. Ele então passou um tempo com eles e depois voltou para 

o Pai, para estar com Deus durante os seguintes 2.000 anos. E durante esse período de 

tempo, toda vez quando uma pessoa é batizada, esse dia chega para essa pessoa. E nesse 
dia vocês saberão que estou em meu Pai, e vocês estão em mim, e eu em vocês. E o 

desejo de Deus é dar isso a todos, é nos dar a vida eterna. 

Vamos ler outra passagem no final deste sermão. E o que vamos ler agora deve ganhar mais 

vida para nós. A criação da Família de Deus teve um começo impressionante. Tudo começa 
com Cristo. Conhecemos bem esses versículos, como tantos outros que já lemos hoje. Nós 

sabemos o que eles dizem; mas não os entendemos totalmente. Estamos sempre crescendo. 

Por volta de 1982, Deus começou a me mostrar algumas coisas no livro de João, em João 14. 

E desde então - ano após ano - Deus continuou edificando sobre essas coisas em minha 

mente e na mente daqueles que receberam isso. 

Vamos a João 1. Lemos os primeiros versículos de João 1 no contexto do sermão O Reino Dos 

Anjos. E agora vamos ler algumas coisas aqui novamente. 

João 1:1. Isso é algo no que você vai crescer. Eu continuo crescendo na compreensão desses 
versículos, na compressão do significado do que é dito aqui. E cada vez eu fico mais 

maravilhado com o que Deus está fazendo. No princípio era o Verbo/Logos, e o Logos, o 

pensamento revelador, era de Deus, e o Verbo era Deus. Isso pertenceu a Deus desde o 

princípio. Já falamos sobre isso antes. Isso pertencia a Deus e a ninguém mais. O Verbo 

pertencia a Deus, era de Deus. 

Versículo 3 - Todas as coisas foram feitas por Ele; e sem Ele ... Isto se refere ao Verbo. E 

sabemos o Verbo é a mente de Deus, é o ser de Deus. Isso é tudo o que Deus é. Mas aqui isto 

é referido como o Verbo. ... e sem ele nada do que foi feito se fez. 4 Nele, estava a vida 
e a vida era a luz para os homens. Isto se refere ao propósito de Deus. Porque se trata da 
Sua família, se trata do que Deus quer dar aos seres humanos, que compartilhar com os 

seres humanos: a Luz. Na Bíblia muitas expressões são usadas para se referir ao espírito 
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santo: O Verbo, a luz, a vida, o amor, ágape. Mas tudo isso pertence a Deus e vem somente 
de Deus. Isso não vem de nenhuma outra fonte. Isso emana de Deus e somente de Deus. E 

novamente, isso se refere ao espírito santo. 

E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Impressionante! Isso é 

o que acontece connosco quando Deus nos dá essa luz, em nossa mente, e então podemos 
ver. Que coisa maravilhosa! Eu jamais esquecerei como Deus me chamou. Eu nunca 

esquecerei o que aconteceu quando Deus abriu minha mente. Você nunca deve se esquecer 

de como Deus começou a trabalhar com você, para atrair você a Ele. Você deve entender o 

milagre que ocorreu quando você começou a ver certas coisas em sua mente e a luz que 

estava lá, brilhando na escuridão. Não havia nada mais que escuridão na sua mente. E então 
Deus permitiu que você visse certas coisas: o Sabbath, os Dias Sagrados, certas coisas na 

profecia, coisas relacionadas com a Europa e com o que vai acontecer lá, coisas sobre Israel 

e as migrações, quem são realmente os Estados Unidos, Austrália, Nova Zelândia, etc. Os 

povos que migraram ao longo do tempo. Deus continua trabalhando com essas nações, 

seguindo um plano muito específico, de uma forma muito específica, para que toda a 
humanidade possa fazer parte do Israel espiritual. Este é um processo contínuo. Deus é 

quem nos revela essas coisas. Nós não descobrimos essas coisas por nossa conta. Você não 

pode dar isso a ninguém. Porque eles ainda estão na escuridão. Você não pode dar isso a 

ninguém. Só Deus pode dar isso a uma pessoa. Incrível! Deus tem que dar isto as pessoas. 

E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Esta palavra “luz” 

aqui, quando Deus nos dá essa luz, em nossa mente, Deus nos dá a capacidade de começar a 

ver a luz. Mas não podemos ver essa luz por nós mesmos. 

Vamos a João 8. Há muitas passagens na Bíblia que falam sobre essa luz, mas vamos ver o 
que Cristo disse sobre isso em João 8:12 - Então Cristo disse a eles: Eu sou a luz do 
mundo ... A luz para os seres humanos. Tudo está edificado sobre Cristo. E isso começa com 

o perdão dos pecados e o que isto significa. Devemos entender que é através de Cristo que o 

espírito santo de Deus pode ser dado aos seres humanos. E algumas pessoas no Antigo 

Testamento criam no processo pelo qual Deus perdoaria os pecados. Eles viveram pela fé, 
eles creram que Deus ia enviar ao Messias. 

Continuando: ...quem me segue nunca andará na escuridão... Devemos parar de andar na 

escuridão. Devemos sair da escuridão. E isso é um processo. ...quem me segue nunca 
andará na escuridão, mas terá a luz da vida. Isto é algo muito poderoso. Uma vida que vai 
além do que físico, algo que nos motiva, que nos inspira. Como o Sabbathe e os Dias 

Sagrados. Ficamos entusiasmados com o plano de Deus, com o que Ele compartilha connosco 

pouco a pouco. Deus quer nos dar a vida eterna. Uma vida que nunca acaba, mas que 

continua crescendo, que é mais e mais plena. 

Vamos a Atos 26. Essa “luz da vida”, esse milagre que acontece na mente, é algo muito 

difícil de entender. É como quando um óvulo é fecundado por um espermatozoide e uma 
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nova vida começa. Da mesma forma, algo ocorre em nossa mente, algo que é espiritual. 
Este é o milagre da vida a nível espiritual. 

E aqui em Atos, Paulo estava falando com o Rei Agripa sobre a missa que Cristo havia lhe 

dado de pregar o evangelho aos gentios. Atos 26:18 - Você vai abrir os olhos deles a fim 
de que eles saiam da escuridão para a luz... Este é um processo que se desenvolve em 
cada um de nós ao longo do tempo. O desejo de Deus é nos levar à unidade com Ele. ... e 
do poder de Satanás para Deus ... Satanás gosta da escuridão. Satanás quer manter as 

pessoas na escuridão, nas trevas, para que elas não possam ver o caminho de Deus. Então, 
por meio da fé em mim, eles serão perdoados dos seus pecados... Essa foi a missão que 

Cristo deu a Paulo. E as pessoas se converteriam pelo poder de Deus. 

Vamos voltar a João 1. E novamente, há muitos versículos na Bíblia que falam sobre essa 

luz. Deus expressa de diferentes maneiras o que Ele quer nos dar, em nossa mente, para 

iluminar o caminho, para nos ajudar a ver, para nos ajudar a nos livrar das trevas, para nos 

ajudar a nos livrar do pecado, para nos ajudar a nos livrar das coisas que não trazem paz, 
das coisas que não nos levam ao descanso de Deus. A Bíblia fala sobre isso de muitas 

maneiras diferentes, mas sempre se refere à mesma coisa. 

João 1:3 - Todas as coisas foram feitas por Ele e sem Ele nada do que foi feito se fez. 

Versículo 4 - Nele estava a vida; e a vida era luz para os homens. Para todos os seres 

humanos. Esse sempre foi o propósito de Deus, desde o começo. E a luz resplandece nas 
trevas, e as trevas não a compreenderam. Houve um homem enviado de Deus, cujo 
nome era João. Este veio para testemunho para que testificasse da luz, para que todos 
cressem por meio dele. Por meio de Cristo. Ele, João, não era a luz, mas veio dar 
testemunho da luz. A luz verdadeira que veio ao mundo e ilumina todos os homens. A 

todos os que recebem o espírito de Deus. Isso começa quando o espírito santo começa a 

trabalhar na mente de uma pessoa e dá a essa pessoa a capacidade de ver pela primeira vez 

na sua vida. E à medida que crescemos na Igreja de Deus, vemos cada vez mais e mais, 

nosso campo de visão se torna cada vez más amplio e continuamos edificando sobre o que 
vemos. 

E estou falando aos que são novos na igreja de Deus. Porque a maioria dos que estão 

observando esta Festa dos Tabernáculos são novos, estão apenas começando. Você tem uma 

oportunidade incrível e têm uma grande vantagem sobre os que serão chamados mais tarde, 
à medida que a vinda de Cristo se aproxima. Que grande oportunidade você tem agora! E 

depois você poderá ajudar a outros que serão chamados. Mas você tem um longo caminho a 

percorrer ainda. Lembre-se sempre disso! Há muito no que crescer, há muito que aprender. 

Ganhar experiência, atingir a maturidade, é algo que leva tempo. Muito tempo. Porque você 

ainda é carnal, é humano, e sempre terá que lutar contra sua natureza. Mas com o tempo 
você vai sendo aperfeiçoado. Sempre teremos fraquezas, mas podemos crescer. E crescemos 

quanto mais nos submetemos a Deus. Isso é algo muito bonito! 
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Versículo 10 - Ele estava no mundo e o mundo foi feito por meio dele... Através dele. O 

propósito e plano de Deus estão centralizados em Cristo. Tudo o que tem a ver com a 

família de Deus acontece por meio de Cristo. ... mas o mundo não o conheceu. Veio para 
o que era seu, mas os seus não o receberam. Contudo, aos que o receberam, aos que 
creram em seu nome, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. E isso significa 
crer que ele é o nosso sacrifício do Pessach, que é através dele que nossos pecados podem 

ser perdoados, etc. 

Estes não nascem de sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade humana, mas 
nascem de Deus. E o Verbo se fez carne... E você vai crescer no entendimento disso se 
você quiser entender isto, se você clamar a Deus para que Ele permita que você entenda 

cada vez mais esta mente, esta vida, este Logos. E o que é dito aqui é muito bonito, é algo 

maravilhoso: E o Verbo se fez carne ... E eu vou lhe dizer uma coisa: No Milênio, os que 

viverão então continuarão a aprender sobre isso por décadas e décadas. E eles aprenderão 

mais e mais sobre isso, espiritualmente. Isso é algo no que podemos crescer, é algo que se 
torna cada vez mais impressionante e mais emocionante. A glória de Deus e de Seu Filho, o 

relacionamento único que eles têm. Deus planejou que esse relacionamento fosse único e 

que ninguém mais pudesse ter um relacionamento assim com Ele! Somente Cristo. E é 

maravilhoso entender por que e como. Isto é algo impressionante! O relacionamento entre 

Deus e Cristo e nosso relacionamento com eles é algo verdadeiramente impressionante. 

E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do 
unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. O plano de Deus para Sua família, para Seu 

Reino começou com Cristo. É por meio de Cristo que todos podem começar esse processo e 

se tornar parte da Família de Deus. Tudo deve ser por meio de Cristo. E nós sabemos essas 
coisas. 

Novamente: o plano de Deus para Sua família, para Seu Reino, começou com Cristo, que era 

“o Verbo de Deus que se fez carne”. E é incrível entender o que isso significa: o pensamento 

revelador que começou na vida de Cristo; algo que só podemos começar a provar em nossas 
vidas quando Deus nos atrai á Ele. Mas quanto a Cristo, ele tinha isso desde o seu 

nascimento. Ele era o Filho de Deus, o único ser humano que recebeu o espírito santo desde 

o nascimento. Com os outros seres humanos isso é diferente. Deus nos atrai a Ele, nos 

chama quando já estamos atolados na carnalidade. Não importa quantos anos temos quando 

Deus nos chama. Mesmo no final da adolescência, a natureza humana já está 
profundamente enraizada em nós. E temos que lutar para que possamos começar a mudar, 

para que essa metamorfose comece a acontecer em nossa mente, com o espírito de Deus 

trabalhando em nós. Esse é um processo que dura a vida toda. 

Deus nos atrai a Ele, nos chama, por meio de Seu espírito santo. Deus então começa a abrir 
nossas mentes para entender a palavra de Deus. Mas Cristo já tinha essa natureza desde o 

começo. Isso é algo difícil de entender. É algo no que você cresce com o tempo, como em 
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tudo o mais. Cristo tinha essa natureza desde o começo. É por isso que quando ele tinha 
somente 12 anos ele já podia falar aos eruditos religiosos com todo o entendimento das 

Escrituras. Com apenas 12 anos! Ele deixou a todos eles com a boca aberta com as coisas 

que ele lhes disse. Eles ficaram com a boca aberta, mas não entenderam nada do que ele 

lhes disse então! Ele ainda era tão jovem, mas lhes disse coisas que mostravam uma mente 

que era realmente incrível. Porque uma criança de 12 anos é somente uma criança de 12 
anos. Mas Cristo era diferente por causa das coisas que ele sabia, por causa das coisas que 

ele entendia, porque a mente que estava nele era a mente de Deus, seu Pai. 

E nós não podemos entender isso. Não há como entender isso completamente. 

Experimentamos isso minimamente através do nosso chamado, quando Deus nos atrai a Ele. 
Começamos a ver certas coisas e a receber coisas de Deus, do Seu ser. Mas Cristo, conforme 

ele crescia, essas coisas já estavam em sua mente. Quando ele lia as Escrituras, ele sabia o 

que significavam, ele sabia do que se tratavam. Isso estava em sua mente. Não havia 

necessidade de que ninguém lhe ensinasse ou lhe explicasse o que essas coisas significavam. 

Tudo isso estava em sua mente. E à medida que ele crescia (porque a mente humana é 
limitada), essa mente cresceu nele, esse conhecimento e essa compreensão cresceram nele 

de maneiras que não podemos entender. Porque seu Pai, o Verbo, estava em sua mente de 

uma forma que não podemos entender. 

Tudo o que ele lia, os escritos do Antigo Testamento, ganhavam vida para ele. Ele sabia o 
que significavam essas coisas. Não havia mal-entendidos, não havia nada oculto para ele. 

Ele simplesmente sabia todas essas coisas porque o Deus Todo-Poderoso, a mente de Deus, o 

pensamento revelador de Deus, estava nele. O Verbo se fez carne. E somente uma pessoa 

poderia cumprir esse papel. Somente um individuo. É por isso que é tão incrível entender 

que Melquisedeque era a representação de alguém que cumpriria essa função no futuro. 
Melquisedeque era YAHWEH ELOHIM. E esse vínculo entre Cristo e Deus Pai é algo tão 

incrível, tão grandioso, tão impressionante! Eu poderia continuar falando e falando sobre 

isso, mas não tenho palavras para transmitir isso a vocês. 

O plano de Deus para Sua família e Seu reino começou com Cristo, o Verbo de Deus que se 
fez carne. Ele era o Filho de Deus, o único ser humano que tinha o espírito santo, a mente 

de Deus nele desde o nascimento. Deus nos atrai a Ele, nos chama, por meio de Seu espírito 

santo. Deus então começa a abrir nossas mentes para entender a palavra de Deus. Mas 

Cristo teve essa natureza desde o começo. 

E mais tarde, Cristo também foi gerado do espírito de Deus. E isso é algo que confundiu a 

muitos na Igreja de Deus. Porque se Cristo era o Verbo de Deus que se fez carne, se Cristo já 

nasceu com o espírito santo, por quê então ele foi batizado? O que aconteceu quando Deus 

disse a ele “Hoje eu te gerei!”? O que significa isto? Isso é algo muito bonito, é algo 

impressionante. Isso tinha que acontecer. Porque ele não poderia ser ressuscitado na Família 
de Deus se isso não acontecesse. 
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E embora muitos na Igreja têm dificuldade em entender essas coisas, isto é algo 
maravilhoso. É algo realmente muito simples. Ninguém pode fazer parte da Família de Deus 

se não for gerado pelo espírito santo, na sua mente. E a mente de Cristo era a mente de 

Deus, mas ele tinha que passar por isso, ele tinha que ser gerado pelo espírito de Deus, 

como ser humano. E todos nós temos que ser gerados pelo espírito de Deus, 

individualmente. Então esse milagre acontece e essa vida em nós nos faz crescer. E para ele 
isso vai muito além! Mas ele teve que ser gerado pelo espírito de Deus para que ele pudesse 

nascer na Família de Deus. 

Porque com somente ter essa mente nele não era o suficiente. Com somente ter essa vida 

nele não era o suficiente. Com somente ter esse relacionamento com Deus não era 
suficiente. Ver as coisas que ele podia ver não foi suficiente! Ele teve que ser gerado pelo 

espírito de Deus na sua mente, da mesma maneira que todos nós somos gerados. E isso é 

algo muito difícil de entender, mas é algo lindo. Porque todo mundo tem que passar por 

isso. Para nascer na Família de Deus, você deve ser gerado pelo espírito santo. 

Cristo foi incrivelmente único. Nós só sentimos o gostinho disso quando o espírito santo nos 

atrai e começamos a ver certas coisas. Antes de sermos batizados começamos a entender 

certas coisas, Deus nos dá um pouquinho dessa mente, do espírito santo. Porque não 

podemos ver sem o espírito santo, não é? Não podemos entender sem o espírito santo! Mas 

ainda não fomos gerados pelo espírito santo. Temos que tomar essa decisão, temos que 
escolher isto. Mas Cristo tinha essa mente em sua mente, em seu ser desde seu nascimento. 

Deus nos atrai a Ele e começamos a ver certas coisas porque Deus nos dá um pouco do Seu 

espírito santo; mas ainda temos que ser gerados; da mesma maneira que Cristo teve que ser 

gerado pelo espírito de Deus. Isto é algo bonito! Isto é algo impressionante! Isso é algo 

incrível que Deus nos dá. 

Temos muito no que crescer, temos muito que aprender a medida que Deus continua a 

edificar sobre o que estamos ouvindo hoje. E no que se refere a compreensão sobre Cristo, 

Deus revelará muito mais sobre isto quando Cristo voltar. Deus nos dará muito mais. Será um 

tempo tão incrível! E Deus está nos dando cada vez um pouco mais à medida que este 
momento se aproxima. Porque Deus está muito entusiasmado. Deus está imensamente 

entusiasmado com o fato de que estamos onde estamos agora. Deus esperou tanto tempo 

por esse momento! Isso é algo que vai além das palavras, não é? É por isso que Deus está 

nos revelando tantas coisas sobre Ele agora. 

Deus nos deu quatro novas verdades que são incríveis. E se não tomarmos cuidado podemos 

dar essas coisas por garantidas. Deus vai continuar a edificar sobre isso à medida que 

avançamos e nos dará mais e mais e mais. 

A criação de ELOHIM, da Família de Deus, começou com Cristo, que foi o primeiro a nascer 
na Família de Deus. Ele foi o primeiro a ser gerado pelo espírito de Deus e a nascer na 
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Família de Deus. Ele foi o primeiro a passar por todo esse processo, desde seu nascimento 
como ser humano até nascer como espírito. 

Os anjos nunca tiveram acesso à mente de Deus. E é incrível entender isso. Eles nunca 

tiveram acesso à mente de Deus, ao espírito santo. Porque essa é a única maneira de ter um 

relacionamento tão único como o relacionamento que podemos ter com Deus. Adão e Eva 
não tinham o espírito santo de Deus. Quão abençoados somos por poder ter o que temos! 

Vamos concluir o sermão de hoje. Quão abençoados somos porque entendemos 

que o propósito de Deus é nos levar a ELOHIM, a Sua Família, e que Ele então habitará para 

sempre e continuamente em nós. Nunca mais seremos separados do fluir do espírito de 
Deus, como as vezes acontece agora. É por isso que somos tão fracos. É por isso que temos 

as batalhas que temos. E quanto mais vencemos essas coisas, mais fortes podemos ser. 

Porque isso é pecado. Cada vez que falamos mal dos outros, cada vez que julgamos os 

outros de maneira errada, cada vez que magoamos alguém, nos separamos de Deus e nos 

tornamos fracos. Deus quer que sejamos fortes. Ele quer nos dar mais de Sua vida. Passamos 
por esse processo de crescimento que dura a vida toda. 

Não publicaremos esse artigo no site da Igreja logo em seguida. Porque a verdade é que 

temos muito que digerir sobre o que Deus está nos dando agora. Faremos o nosso melhor 

para publicar esse artigo o mais rápido possível no site da Igreja de Deus. E certas coisas 
nesse artigo estão escritas de uma maneira um pouco diferente do que falamos aqui nos 

sermões, estão escritas de uma forma que ajudará você a entendê-las melhor. 

E eu incentivo a todos s ler esse artigo o mais rápido possível e orar a Deus para que Ele lhes 

dê mais e mais compreensão e apreciação por essas coisas. Porque tudo isso é muito 
emocionante e muito inspirador. 
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