A Verdade Sobre a Vida de Cristo – 6ª Parte
Ronald Weinland
30 de maio de 2020

Esta é uma ocasião impressionante desta época do ano: o Sabbath antes do Dia de
Pentecostes. E nessa série de sermões estamos falando sobre quando Cristo foi a Jerusalém,
nos últimos dias de sua vida. Estamos falando sobre o que aconteceu antes do Pessach, nas
últimas duas ou três semanas de sua vida. Ele ensinou tantas coisas nessas últimas duas
semanas! Tantas coisas aconteceram então! Mateus, Marcos, Lucas e João escreveram tantas
coisas sobre esse período de tempo. Algumas das coisas mais importantes que Cristo ensinou
foram ensinadas na última parte de seu ministério. Se olhamos o que aconteceu nos três
anos e meio de seu ministério, a maior parte das coisas aconteceu nas últimas duas ou três
semanas. Principalmente nas últimas duas semanas.
E para mim é emocionante, é inspirador ver como Deus trabalha, ver o que aconteceu.
Podemos aprender com isso. Porque essas coisas são “símbolos” de algo. E por isso
observamos e aprendemos, procuramos aprender. E se vigiamos constantemente, se temos
essa mentalidade, podemos aprender mais. Porque Deus nos ensinará.
E aqui Josué tinha ido a Jerusalém para cumprir o papel do sacrifício do Pessach e da
oferenda do Feixe Movido. Porque isso foi o que aconteceu logo depois que ele ressuscitou.
Coisas incríveis aconteceram então.
E a oferenda do Feixe Movido nos leva ao que vamos celebrar amanhã, o Dia de Pentecostes,
um Dia Sagrado anual, o terceiro Dia Sagrado do ano, o Dia de Pentecostes. Todas essas
coisas estão vinculadas. O Pessach nos leva à oferenda do Feixe Movido, que por sua vez nos
leva ao que vamos celebrar amanhã, a oferenda dos pães, os 144.000, as primícias, os que
serão ressuscitados para vir com Cristo quando ele venha para estabelecer o Reino de Deus.
Isso é algo incrível. Deus revela as coisas gradualmente. E se olhamos o que aconteceu nos
4.000 anos anteriores ao ministério de Cristo, podemos ver esse processo gradual. Deus lhes
mostrou, lhes ensinou certas coisas, mas eles não entenderam essas coisas imediatamente.
Eles só começaram a entender essas coisas depois do Dia de Pentecostes do ano 31 d.C.,
quando Deus derramou Seu espírito santo e começou a ajudá-los a entender as coisas que
Cristo tinha ensinado a eles. Então, de repente, essas coisas cobraram muito mais
significado para eles, porque agora eles podiam entender essas coisas espiritualmente. Eles
começaram a entender as coisas que Cristo lhes havia dito e então tudo era muito
emocionante para eles.
Podemos ler essas coisas e ser inspirados pelo que Deus fez então. E pensar que foram
necessários 4.000 anos para chegar a esse ponto! Isto é realmente incrível. Fundar uma,
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estabelecer um meio pelo qual Deus pudesse trabalhar com mais pessoas para que
pudessem fazer parte das primícias, para prepará-las para fazer parte do governo de Deus.
Porque a realidade é que quando Josué foi a Jerusalém eles esperavam que ele fosse
estabelecer o Reino de Deus então. Porque isso era tudo que eles entendiam. Eles
esperavam um Messias. Eles sabiam que o Reino de Deus - ou que um reino - seria
estabelecido. Eles tinham essa esperança. Eles criam nas coisas que tinham sido ensinadas a
eles. Mas eles não entendiam quando isso ia acontecer.
Agora olhamos as coisas que aconteceram então e podemos entender por quê eles pensavam
dessa maneira. Eles estavam ali esperando a Cristo quando ele entrou em Jerusalém no
Sabbath antes do Pessach. Eles o receberam com aclamações, dizendo que ele era o filho de
Davi, gritando ao vê-lo montado em um jumento, dando glória a Deus porque o Reino de
Deus finalmente seria estabelecido, porque o Messias já havia chegado. Isto era o que eles
criam. E estamos falando de uma multidão de centenas e centenas e centenas de pessoas
que tinham ido ali para vê-lo, que o aclamaram quando o viram entrar na cidade. Deus
preparou tudo isso. Como o próprio Josué disse: “Se eles se calarem, as pedras clamarão”.
Que história incrível! Josué tinha ido a Jerusalém para cumprir o papel do Pessach e não o
papel do Messias. Pensar que 2.000 anos se passariam antes que ele venha como o Messias,
que uma Igreja deveria ser fundada e que haveria diferentes eras da Igreja antes que o
Reino de Deus venha, antes que Josué venha como o Messias.
E para mim é inspirador entender o que estava acontecendo então. Ele estava cumprindo o
papel do Pessach. Mas eles não entendiam isso. Eles não entendiam que alguém tinha que
morrer, que seu sangue tinha que ser derramado. E tinha que ser alguém que vivesse uma
vida justa, alguém que nascesse de Deus. Eles não entendiam essas coisas. E tudo isso
estava vinculado. Tudo isso aconteceu em um período de tempo muito curto. E então eles
finalmente começaram a entender todas essas coisas.
Portanto: A Verdadeira História da Vida de Cristo – 6ª Parte.
Vamos continuar com a história em Marcos 12. Penso no fato de que somente algumas
pessoas ouviram essa história e a entendem. Penso no vídeo que publicamos no YouTube,
sobre o fato de que Cristo esteve três dias e três noites na tumba. Penso em como as
pessoas interpretam essas coisas na Bíblia. É por isso que há tanta confusão. Eles pensam
que Cristo morreu em uma sexta-feira (que eles chamam de Sexta-feira Santa), que foi
então que tudo aconteceu. Mas isso não é verdade. Nós entendemos isto na Igreja de Deus.
Mas o mundo não entende isto porque eles não entendem algo tão simples como o que
significa um dia de preparação, que antes do Sabbath sempre há um dia de preparação. E é
por isso que eles pensam que Cristo morreu em uma sexta-feira. Eles não entendem essas
coisas porque eles não entendem o Antigo Testamento, eles não entendem como era o
relacionamento entre o povo de Israel e Deus.
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Eles não entendem que antes de um Sabbath anual também há um dia de preparação, que
pode cair em diferentes dias da semana. E por causa dessa falta de conhecimento, porque
as pessoas ignoram essas coisas, elas não podem entender esta história. Elas não podem
entender as coisas que nós entendemos. Tudo se encaixa perfeitamente. E isto é tão
inspirador!
E aqui faltavam dois dias para o Pessach. Vamos continuar onde paramos na semana
passada. Cristo continuou ensinando-lhes diferentes coisas durante todo esse dia, até a
noite, em diferentes ocasiões. Essas são as coisas mais importantes e significativas,
alimento espiritual com sustância, que Deus dá à Igreja.
Marcos 12:18. Os fariseus e os saduceus estavam tentando fazer com que Josué caísse em
suas armadilhas. Eles estavam procurando um motivo para matar a Cristo, para delatá-lo ao
governo romano e, assim, por meios legais, fazer com que o governo romano o condenasse à
morte. Eles lhe perguntaram se deviam ou não pagar impostos a César. Aqui foi onde
paramos na semana passada.
A história continua em Marcos 12:18 - Depois, alguns saduceus, os quais dizem não haver
ressurreição... Os saduceus e os fariseus não criam o mesmo sobre o que acontece depois
que uma pessoa morre. Eles tinham opiniões e ideias diferentes, que já tinham sido
incorporadas nos ensinamentos do Judaísmo. E desde então o judaísmo só foi piorando. E
muito.
...se aproximaram dele e perguntaram:” Mestre, Moisés nos deixou escrito que se um
homem morrer e deixar a esposa sem filhos, o irmão dele deve casar-se com a viúva
para terem filhos que serão considerados filhos do irmão que morreu. Para deixar
descendência. Era uma vez sete irmãos. O primeiro se casou e morreu sem deixar filhos.
O segundo se casou com a viúva e morreu sem deixar filhos. Com o terceiro aconteceu a
mesma coisa, e nenhum dos sete teve filhos. Por último, morreu também a mulher.
Eles faziam as perguntas mais idiotas tentando provar que eles tinham razão ou tentando
mostrar que eram melhores do que o outro grupo. Eles estavam sempre em conflito, sempre
brigando uns com outros, como de costume. Isso me faz pensar no que eles chamam de “a
cidade santa”. Não há nada “santo” ali. Mas a cidade antiga está dividida em quatro partes.
Quando visitamos a cidade o guia nos levou a três delas, mas não pudemos entrar na quarta,
pois é onde fica a mesquita de Al-Aqsa, no monte onde antes estava o templo. Somente os
muçulmanos podem entrar ali, porque esse é o seu lugar sagrado.
E o guia nos falou sobre os conflitos que há entre os diferentes grupos. Também os que se
dizem cristãos. Há quatro grupos ali, que estão sempre em conflito. Os sacerdotes têm
estado em conflito uns com os outros ao longo do tempo porque não podem usar certos
lugares. Eles deveriam compartilhar certos lugares, se revezar e coisas desse tipo. E com o
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tempo esses conflitos foram se transformando em conflitos armados. Eles não brigam só
verbalmente, eles também usam armas para reivindicar seus direitos.
E no meio de tudo isso os saduceus e os fariseus estavam em conflito entre eles. Assim são
as coisas na religião.
Eles fizeram esta pergunta aqui por causa do que eles criam sobre a ressurreição: No dia da
ressurreição, quando todos voltarem à vida, de quem ela será esposa, uma vez que foi
casada com todos os sete irmãos? Josué, porém, lhes respondeu: Como vocês estão
enganados! E a palavra usada aqui significa “enganar a si mesmo”. “Vocês estão se
enganando. Vocês estão enganados. Vocês não podem ver isso? E a razão é que não
conhecem as Escritura... Uau! Você pode imaginar a cena? Ele já não estava medindo suas
palavras aqui no final. De jeito nenhum! Outras vezes, ele se absteve de dizer certas coisas
porque ainda não era o momento para isso. Mas agora ele estava sendo bem claro, sem se
importar com o que eles podiam fazer com ele. Ele sabia que sua hora estava chegando e
lhes disse o que tinha que ser dito sem rodeios. E eles não estavam gostando nada de tudo
aquilo.
“Vocês não conhecem as Escrituras!” Conhecendo sua atitude e sua maneira de pensar, claro
que isto feriu o ego deles. ... nem o poder de Deus. “Vocês não entendem as Escrituras
nem o poder de Deus”! Uau! Quando os mortos ressuscitarem, eles não se casarão nem
serão dados em casamento... E tenho certeza de que eles não entenderam o que Josué
lhes disse. Eles tinham suas próprias ideias sobre as coisas e o que Josué lhes estava dizendo
era novo para eles, pois eles não podiam entender o propósito de Deus, não podiam
entender o que Deus estava fazendo e o Reino de Deus que virá.
Isso é o que Josué quer dizer aqui. … eles não se casarão nem serão dados em casamento,
mas serão como os anjos que estão no céu. Quando as pessoas sejam ressuscitadas para a
vida espiritual, já não haverá propósito para a procriação, para a existência humana. Os
seres humanos já não existirão. Esse não é o propósito de Deus. Então as coisas vão mudar
muito. Isto é o que Josué está dizendo a eles aqui. Quando as pessoas sejam ressuscitadas
elas não serão como agora. O propósito da sua existência não será o mesmo, é claro.
Mas a respeito da ressurreição dos mortos, vocês nunca leram no livro de Moisés ....
Outra bordoada! Vocês nunca leram no livro de Moisés...? Eles não estavam gostando nada
do que Josué estava dizendo, porque eles estavam cheios de orgulho. Quanto mais orgulho
uma pessoa tem, pior ela se sente quando ouve algo assim. É como essas pessoas que se
consideram religiosas, que seguem uma determinada religião e estão totalmente
convencidas de que têm razão. E se elas pensarem que você não está do mesmo lado delas,
você está em um aperto!
Penso nos comentários que as pessoas deixam sobre nossos vídeos no YouTube. Uau! As
ideias que as pessoas têm são realmente chocantes. Em sério! Eu tenho que respirar fundo
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às vezes. As coisas nas que as pessoas insistem! E só com ler seus comentários você pode
dizer quais deles têm o penacho mais levantado, como os pavões. Porque essas pessoas
costumam ser mais orgulhosas por causa das suas crenças, dos seus ensinamentos da sua
religião ou da sua Igreja. E por causa disso sua maneira de atacar é diferente.
E isto era o que estava acontecendo aqui. Eles estavam zangados. Tudo isto estava avivando
ainda mais um certo espírito e uma certa atitude que já estavam neles. Por causa do que
tinha que acontecer já no final aqui, quando as pessoas iam se voltar contra Cristo de uma
forma muito clara, dizendo que ele devia ser morto, gritando que ele devia ser morto.
Vamos ler essa parte da história mais adiante.
Ele disse: Mas a respeito da ressurreição dos mortos, vocês nunca leram no livro de
Moisés sobre quando Deus falou com Moisés na sarça que não se queimava? Deus então
disse a Moisés: “Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó”. Ora, Ele
não é Deus dos mortos, mas sim dos vivos! Vocês estão completamente errados! Eles não
entendiam o plano e o propósito de Deus. Eles não entendiam o que Deus estava fazendo.
Eles não entendiam porque os seres humanos existem e o que Deus tem preparado para nós
no futuro. Eles não tinham a compreensão sobre a Família de Deus, sobre o Reino de Deus.
Um dos mestres da lei estava ali ouvindo a discussão. Ao perceber que Josué tinha
respondido bem, perguntou: “De todos os mandamentos, qual é o mais importante?”.
“Qual dos mandamentos é o mais importante?” E espero que todos nós entendamos isto,
com todo o nosso ser. É por isso que eu digo que este é o número um da minha lista. Porque
se Deus não é o mais importante em nossa vida, o que dizer dos outros mandamentos?
Porque se não honramos a Deus, se Deus não é o mais importante em nossa vida, estamos
desobedecendo o primeiro mandamento.
Vou ler algo que está escrito em Mateus 22:34. Um detalhe sobre o que aconteceu então.
Depois voltaremos à narração de Marcos. Isso está em Mateus 22:34 – E quando os fariseus
souberam que Josué tinha calado os saduceus com essa resposta, reuniram-se
novamente para interrogá-lo. Um deles, especialista na lei... “Os saduceus não
conseguiram nada. Ele os fez calar a boca. Agora é nossa vez. Vamos encontrar alguma coisa
do que acusá-lo porque somos melhores que os saduceus, somos mais justos. Ele não terá
escolha e terá que concordar connosco”. Esses joguinhos que as pessoas jogam às vezes.
Um dos mestres da lei estava ali ouvindo a discussão. Ao perceber que Josué tinha
respondido bem, perguntou: “De todos os mandamentos, qual é o mais importante?” Se
os saduceus não tinham conseguido encontrar nada contra Josué, eles encontrariam. Porque
eles eram mais astutos e talvez pudessem faze-lo cair em alguma armadilha.
Vamos voltar agora a Marcos 12:29 - Josué respondeu: O primeiro de todos os
mandamentos é: Ouve, Israel, o SENHOR, nosso Deus, é o único SENHOR. Amarás, pois,
ao SENHOR, teu Deus, de todo o teu coração, e de toda a tua alma... Deus é o mais
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importante para nós. Só há um Deus, um ELOHIM. Só há uma família de Deus. Ele diz aqui:
Amarás o SENHOR, teu Deus, de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de toda tua
a mente... Não é isso o que queremos? Não é isso o que almejamos? Queremos honrar a
Deus, queremos agradar a Deus, queremos amar a Deus e nos esforçamos para nos
aproximar mais de Deus. E quanto mais aprendemos a amar a Deus - e isso significa amar
Sua palavra, amar Seu caminho de vida, amar Seu plano e Seu propósito - mais podemos ver
as outras coisas na perspetiva correta.
Se não fazemos isso, Deus não é o mais importante em nossa vida. Não estamos colocando a
Deus em primeiro lugar em nossa vida. Estamos “pisando na bola”. Mas quanto mais claro
seja em nossa vida que para nós Deus vem em primeiro lugar, mais poderemos nos
concentrar em fazer todas as outras coisas em nossa vida da maneira certa. Porque esta é a
essência de tudo isto, não é? Deus é o mais importante para nós.
Amarás o SENHOR, teu Deus, de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de toda a
tua mente... O que significa isto? Toda nossa mente? Bom, arrepender-se significa pensar de
forma diferente. Nossa mente tem que ser transformada para que possamos estar mais em
unidade com Deus, para que possamos estar bem com Deus. Esse é o processo pelo qual
passamos em nossa vida. Isto significa que os números dois, três e quatro em nossa lista,
seja o que for que esteja em nossa lista, as coisas que estão erradas em nossa maneira de
pensar, tudo isso tem que mudar para que nossa mente esteja bem com Deus, para que
possamos amar a Deus com toda a nossa mente e com todo o nosso coração.
E esse é um processo que dura a vida toda. E todos nós fracassamos nisso. Em sério! Nós não
estamos à altura. Seja onde quer que você esteja em seu crescimento, desde o momento
em que Deus chamou você e você foi batizado e gerado pelo espírito de Deus até agora, não
importa o quanto você tenha crescido desde então, você ainda tem muito que crescer.
Nunca podemos ficar estagnados. Nunca podemos recuar ou ser preguiçosos. É impossível
que deixemos de crescer. Se paramos de crescer, isso significa que o espírito de Deus não
está trabalhando em nossa vida. E se o espírito de Deus não está trabalhando em nossa vida,
então estamos apagando o espírito de Deus em nós, porque estamos tolerando algum
pecado em nossa vida. Há algum pecado do qual não nos arrependemos. Nossa mente tem
que ser transformada.
E o que ele diz aqui, “... e com toda a tua mente ...”, significa muito. Isso nos leva de volta
à realidade: “Eu sei que não amo a Deus com toda a minha mente, mas eu quero poder
fazer isto. Isto é o que eu escolho fazer.” E todos nós temos que reconhecer isto. Não
estamos à altura porque somos seres humanos carnais e egoístas. É difícil para nós amar
como Deus deseja que amemos. Mas devemos nos esforçar para fazer isto. Porque tomamos
essa decisão. Deus sabe que não podemos amar como Ele ama. Não temos essa capacidade.
Não temos essa predisposição. Mas queremos muito amar como Deus ama. E isso é o que
importa, não é?
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É bom reconhecer que não estamos à altura, que não somos capazes de amar a Deus e aos
outros. Porque, se não vemos isso, não vamos nos esforçar para mudar essas coisas em nossa
vida. Porque somente se podemos ver isso podemos escolher lutar contra essas coisas e nos
submeter mais a Deus, clamar mais a Deus por Seu espírito, para que possamos crescer e ter
a mesma mente que Ele e Seu filho têm. Esse é um processo muito bonito pelo qual
passamos.
E digo a vocês com toda a sinceridade que quanto mais eu cresço, mais eu entendo que não
sou capaz de amar como Deus ama. Esta é a realidade. Eu sei disso. E eu agora vejo isso
com muito mais clareza do que um ano atrás. Eu agora vejo isso com muito mais clareza
que dois ou três anos atrás, que uma década atrás. Quanto mais crescemos, quanto mais
tempo estamos nesse processo de crescimento, mais vemos a realidade. E isto é bom.
Porque isto nos ajuda a nos livrar da arrogância e do orgulho. Isso nos ajuda a ter um
espírito mais humilde e a reconhecer que necessitamos o espírito de Deus. Como eu gostaria
que todos nós no Corpo de Cristo pudéssemos ver isto mais claramente! Mas leva tempo
crescer nessas coisas, não é?
Ele diz: Este é o primeiro mandamento. E isso diz tudo. De verdade. Porque tudo o mais
depende disto, depende da nossa compreensão disto.
E o segundo, semelhante a este, é: Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Isto é o que
almejamos. Porque isso mostra se realmente vemos o número um da nossa lista. Porque
quanto mais claro vemos isso - o que significa que temos muito mais controle sobre o
número um da nossa lista, que estamos colocando isso em prática - mais vamos colocar isto
como número um na nossa lista. Porque todas as outras fraquezas que temos estão em
segundo lugar na nossa lista. É difícil para nós, seres humanos, compreender nossa relação
com o Grande Deus do universo, já que isto é algo de natureza espiritual. Não é como o
relacionamento que temos com nossos amigos, com pessoas próximas a nós ou membros de
uma congregação da Igreja.
Em nosso relacionamento com Deus tudo é estritamente espiritual. Nada é no nível físico. É
físico no sentido de que podemos entender que tudo ao nosso redor existe porque Deus nos
deu tudo isto. Tudo o que vemos, tudo aquilo do que podemos desfrutar é porque Deus quer
compartilhar isso connosco. Essa é uma parte única do nosso relacionamento com Deus.
Mas onde somos realmente testados é em nossos relacionamentos com os outros, no nível
físico. Em sério. Isso revela se estamos perto de Deus ou não. É por isso que eu digo muitas
vezes que a maneira como pensamos em relação aos outros no Corpo de Cristo revela como
pensamos realmente em relação a Deus. Porque se julgamos os outros de uma forma que
não é correta, da forma errada, se os julgamos com inclemência e não com justiça, isso
manifesta a nossa atitude para com Deus. Porque todos somos filhos de Deus. Todos nós
fazemos parte da família de Deus. A maneira como vemos uns aos outros revela nossa
maneira de pensar em relação a Deus. Se podemos compreender isso.
7

Ele disse: Não há outro mandamento maior do que estes. Isso resume tudo, não é? Que
bonito!
E porque nós entendemos essas duas coisas, poderíamos pensar: “Bom, isso é fácil. Boa
resposta.” E também a resposta que veremos a continuação. Ver isso, ouvir isso em um nível
físico é uma coisa, mas entender isso espiritualmente é outro assunto. Você pensa: “Isso faz
sentido”. Pensando com o raciocínio humano. “Sim isso é bom. Deus sempre deve ser o
primeiro em nossa vida, em tudo. Sim.” Mas não é o mesmo entender isso espiritualmente.
Não é o mesmo que eu acabei de dizer, que quanto mais você cresce espiritualmente, mais
você entende que você não está à altura, que você não pode amar como Deus ama.
Versículo 32 - O mestre da lei respondeu: “Muito bem, mestre. Você falou a verdade ao
dizer que há só um Deus... Não é isto incrível? ...e não há nenhum outro a não ser Ele.
Especialmente nesse momento. Porque então havia apenas um ser na Família de Deus: Deus
Pai. Isso era ainda mais significativo. Porque algumas pessoas pensam que Cristo sempre
existiu. E aqui ele deixa bem claro que só há um Deus e ponto final. Não há outro além de
Deus Pai.
Se Cristo tivesse sido Deus, como alguns pensam, então ele estaria mentindo aqui. Isso teria
sido uma mentira. Mas ele estava dizendo a verdade: “Só há um Deus!” Isso é algo difícil.
Será difícil para alguns aceitar isso. A Igreja dispersada ainda pensa que Cristo sempre
existiu. Eles podem entender que a doutrina da trindade é falsa, que o espírito santo não é
um ser, mas será difícil para eles entender e aceitar esta parte aqui. Eles terão que se
converter, terão que se arrepender e aceitar a verdade. Ou as pessoas vão continuar se
apegando ao que elas pensam que têm ou elas estarão dispostas a se arrepender e dizer:
“Sim, isso é verdade.” Quando Deus lhes dê a capacidade de ver essas coisas.
Você também está certo quando diz que devemos amar a Deus com todo o nosso
coração, com toda a nossa mente e com toda a nossa força... Quando lemos isso, temos
que compreender que este sujeito não entendia essas coisas espiritualmente. Ele não tinha
o espírito de Deus vivendo nele. Ele não estava sendo atraído pelo espírito de Deus. Ele
disse essas coisas com base no raciocínio humano, com base no seu conhecimento do Antigo
Testamento, da lei de Moisés. Ele entendia que o que Cristo lhe disse estava de acordo com
as Escrituras.
Eu as vezes fico surpreendido quando digo certas coisas e os que ouvem concordam com o
que está sendo dito. Algumas pessoas leem as coisas que eu escrevi nos livros, ou leem algo
no website da Igreja ou no meu blog e dizem que concordam com o que leem, mas elas não
entendem o que está escrito. Eles não entendem o que é mencionado depois, a seguinte
parte que elas leem. Mas às vezes as pessoas leem certas coisas e pensam: “Sim, eu
concordo com isso”. Mas elas não entendem essas coisas como vocês entendem. E para
mim, esse é um processo incrível. E também é um processo muito bonito. Porque isto nos
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mostra que Deus tem que dar a uma pessoa Seu espírito santo para que essa pessoa possa
entender essas coisas. E isso é maravilhoso. Porque talvez as pessoas estão passando por
dificuldades e provações, e justamente por causa dos problemas que elas têm elas passam
por um período de depressão, elas ficam desanimadas ao invés de se sentir animadas. Isto
acontece às vezes. Algumas coisas podem ser um fardo em nossa vida. E também podem se
transformar em drama. E esse fardo é muito pesado.
Essas coisas podem ser muito dolorosas, podem causar muito sofrimento na nossa vida. Mas
se pudermos ver além de tudo isso e entender que se podemos compreender a verdade é
porque temos o espírito de Deus! Essa é a única maneira! E isto nos anima muito! Às vezes
temos que olhar as coisas por outra perspetiva, mudar o ângulo e enfocar um pouco mais de
perto. Talvez nossos óculos estejam um pouco embaçados. E ficamos desanimados quando
estamos passando por uma dificuldade. Nesses momentos devemos nos aproximar mais de
Deus, devemos usar as ferramentas que temos à nossa disposição – a oração e o jejum - e
lembrar dessa verdade. Se você vê essas coisas, é porque Deus está trabalhando com você.
É porque Deus abriu sua mente e você ainda tem o poder de Seu espírito santo que permite
que você veja a verdade. Porque não há outra maneira de ver a verdade!
Sabemos que centenas e centenas e centenas de pessoas perderam isto. Pessoas que antes
tinham um relacionamento com Deus e que agora não podem ver as coisas que você pode
ver tão claramente. Que maior estímulo um ser humano pode desejar? Sua vida está nas
mãos de Deus. E se vemos isso, se sabemos isto, o que importa o que passamos nesta vida
física? Se isso nos ajuda a aprender algo, se podemos entender algo melhor por causa disso,
que valor isso tem para nós? Porque isto é algo que você não pode comprar! Isto é algo que
você não pode entender com o raciocínio humano. Essas coisas vêm do espírito de Deus! E
para mim é incrível entender isto.
A realidade é que nunca devemos desanimar-nos. Mas isso pode acontecer nessa vida
humana. As pessoas podem se sentir tristes, podem se sentir solitárias, podem se sentir
abatidas. Mas isso não têm que acontecer com você. Entenda que o Grande Deus do
universo está aí para ajudar a você. Ele está aí para dar a você Seu apoio. Ele está aí
ajudando você. E se você entende isso, se você sabe disso, é porque você não perdeu o
espírito de Deus. Alegre-se!
Deus interveio muitas vezes na vida das pessoas. Por exemplo, quando Ele disse a Josué:
“Anime-se!”, isso foi escrito para nós, se entendemos isto. Essas coisas que Deus disse a
Josué são para nos animar, para que entendamos que podemos ver e entender coisas que as
pessoas no mundo não podem ver ou entender!
Podemos ler algo assim e pensar coisas que não são. A realidade é que esse indivíduo aqui
não sabia o que você sabe. Ele não podia entender isto aqui espiritualmente. Ele disse as
palavras certas quando disse que Cristo tinha razão. Mas você entende que ele não
compreendia essas coisas? Ele não entendia isto espiritualmente. Para ele, tudo isso era
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apenas algo físico. “Ah, claro! Devemos amar a Deus de todo o nosso coração. Isso é muito
bom! Isto é verdade! O que pode ser mais importante do que amar a Deus? Amar um ser
humano? Não. Amar a Deus? Sim.” Físico. Totalmente físico. Não havia nada de espiritual
nisso!
Você é abençoado por ter algo que está vivo em você. Às vezes não entendemos isto. E às
vezes, se não temos cuidado, a quanto mais tempo somos parte do Corpo de Cristo - um
ano, dois anos, cinco anos ou quanto tempo for - podemos deixar de ver essa verdade.
Podemos deixar de ver que temos o que temos porque Deus e Cristo habitam em nós. Seu
Filho habita em nós.
Você também está certo quando diz que devemos amar a Deus com todo o nosso
coração, com toda a nossa mente e com toda a nossa força e amar o próximo como a nós
mesmos é mais importante que oferecer todos os holocaustos e sacrifícios exigidos pela
lei”. Em outras palavras: “Isto é muito mais importante do que oferecer holocaustos e
sacrifícios”. E isso é verdade. Isto e o mais importante. Ele entendia esta parte. Mas ele não
tinha o entendimento espiritual dessas coisas.
Você sim. E espero que você possa ver isso. Espero que todos possam ver com todo o seu ser,
com sua mente, que isto é algo espiritual e que esse indivíduo só podia entender as coisas
no nível físico. Mas você entende essas coisas espiritualmente.
E quando Josué ouviu aquela resposta sábia do mestre da lei, lhe disse: Você não está
longe do Reino de Deus. A última parte da sua resposta foi muito boa. O que ele disse aqui,
que tudo isso é mais importante do que oferecer holocaustos e sacrifícios. E talvez Deus o
tenha ajudado a ver isso. Não sabemos. Mas isto foi escrito aqui como exemplo, para que
aprendamos disto. Esse individuo disse isso. As pessoas dizem muitas coisas. Como já lemos
nesta história, algumas pessoas disseram certas coisas em diferentes momentos, sem
entender o que estavam dizendo.
Lemos sobre um sumo sacerdote que disse algo sem entender a importância do que ele
estava dizendo. Porque ele disse isso de uma perspetiva totalmente diferente do que o que
isso significa realmente para os que entendem isso espiritualmente.
Você não está longe do Reino de Deus. Em outras palavras: “O que você diz é correto. Isso
é realmente o mais importante.” Mas o Reino de Deus, a Família de Deus, ser gerado pelo
espírito de Deus e entender essas coisas, tudo isso é algo de natureza espiritual.
Depois disso, ninguém se atreveu a lhe fazer mais perguntas. Por causa dessas coisas.
Eles nunca tinham ouvido coisas assim antes. Eles então entenderam que não podiam pegálo, que tentar confronta-lo não era uma boa ideia.
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E Mateus continua narrando o que aconteceu nesse mesmo dia aqui. Há muitas coisas aqui.
Todas as coisas que Cristo ensina aqui, uma após a outra. Ele deixou muitos dos seus
ensinamentos para essa última semana.
Mateus 22:41 - Então, rodeado pelos fariseus, Josué lhes fez a seguinte pergunta: “O
que vocês pensam do Cristo? Ele lhes perguntou isto: “Quem vocês pensam que é o
Cristo?” De quem ele é filho?” Eles responderam: “É filho de Davi”. Josué perguntou:
“Então por que Davi, falando por meio do Espírito, chama o Cristo de ‘meu Senhor’?
Havia coisas que eles realmente não entendiam. Por que eles disseram isso? Porque eles não
entendiam que Deus Todo-Poderoso é o Pai do Messias. Eles não entendiam isto. Eles só
podiam entender o que é físico.
Josué nasceu como todo ser humano nasce. Ele teve uma mãe e um pai. Isso era tudo que
eles podiam entender. “Nós sabemos que o Messias virá da linhagem de Davi. Portanto, o
Messias tem que ser filho de Davi. Davi é seu pai.” Isso foi o que eles disseram: “Ele é da
linhagem de Davi”. Até aí chegava seu entendimento.
Josué perguntou: “Então por que Davi, falando por meio do espírito, chama o Cristo de
‘meu Senhor’? É incrível que algo assim esteja sendo dito desta forma. É incrível que o fato
de que o próprio Davi diz que o Messias é seu Senhor explica muitas outras coisas. Porque:
“Como pode alguém nascido de Davi ser chamado de Senhor pelo próprio Davi? Como Davi
poderia chamar um de seus próprios descendentes de seu ‘Senhor’? Não vemos a grandeza
de Davi?” E isso era parte do problema deles.
Em outro lugar está escrito “Porque o próprio Davi, pelo espírito santo o chamou de
‘Senhor’.” Em outras palavras, foi por meio do espírito santo que Davi disse isso. Ele está
mostrando aqui que, inspirado por Deus, Davi se refere a Cristo, ao Messias, como seu
Senhor.
Mateus 22:42 - O que vocês pensam do Cristo? De quem ele é filho?” Eles responderam:
“É filho de Davi”. Josué perguntou: “Então por que Davi, falando por meio do espírito,
chama o Cristo de ‘meu Senhor’? Ele disse: O SENHOR ... YAHWEH, o Deus Eterno. Isso é o
que David disse. YAHWEH disse ao meu Senhor ...
Para mim isto é muito inspirador. Porque essa é uma das passagens da Bíblia que pode
ajudar as pessoas a entender isso. Passagens como no livro de Atos, que agora podemos
entender mais claramente. Coisas que a Igreja nem sempre entendeu. Isso para mim é
muito alentador. Porque Deus teve que nos revelar muitas coisas para que pudéssemos
seguir em frente, para que pudéssemos ver que Deus está trabalhando connosco, o
remanescente, de uma maneira única. Se Deus não nos tivesse mostrado essas coisas, isso
não seria o mesmo.
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Deus nos deu todas essas coisas para nos animar, para nos dar todo o encorajamento de que
precisávamos para ver a diferença, para que pudéssemos ver que há uma separação entre a
Igreja que está dispersa e o remanescente que está seguindo enfrente. Quanto mais eles se
afastam da verdade, mais fácil é ver essa diferença.
Todas as verdades que Deus nos deu. Isto deve ser incrivelmente encorajador para nós
porque é algo que podemos ver espiritualmente. A Igreja não entendia essas coisas antes. A
ideia de que Cristo sempre existiu nos impedia de ver a verdade. Porque enquanto as
pessoas insistam nessas ideias, elas não poderão ver essas coisas. Até que Deus as sacuda
para ajudá-las a ver, para que elas possam começar a ser atraídas a verdade, sejam
despertadas e possam ver a verdade que está bem diante delas. E uma pessoa precisa do
espírito de Deus para ver essas coisas.
E é um grande estímulo entender que é graças ao espírito de Deus que vemos tudo isso com
tanta claridade. A diferença é como a noite e o dia aqui. Mas eles não entendiam o que
Cristo lhes estava dizendo. Durante a Era de Filadélfia e a Era de Laodicéia, a Igreja
também não podia entender isto, porque ainda não era o momento. Até que Deus decide
mostrar as coisas elas permanecem ocultas. Como toda a verdade que Deus revelou ao Sr.
Armstrong. Se Deus não tivesse revelado essas coisas, ninguém as saberia, ninguém seria
capaz de vê-las. Você não pode descobrir essas coisas por conta própria. Essas coisas vêm de
Deus.
Josué perguntou: “Então por que Davi, falando por meio do espírito, chama o Cristo de
‘meu Senhor’? Pois Davi disse: ‘O SENHOR (YAHWEH) disse ao meu Senhor... O Senhor de
Davi. Aqui ele deixa claro que YAHWEH disse isso ao Senhor de Davi. Não ao próprio Davi,
mas àquele a quem Davi chama de Senhor. “Sente-se à Minha direita ... O Messias deveria
sentar-se à direita de Deus. ...até que Eu ponha os seus inimigos por escabelo de seus
pés. É incrível o que é dito aqui. Isso não se refere a algo que já tinha acontecido, mas a
algo que aconteceria no futuro.
Agora, se Davi o chama de Senhor, como pode o Messias ser filho de Davi? Boa pergunta.
Porque a realidade é que ele não é filho de Davi. Nós entendemos isto. E isto é algo muito
bonito. Mas eles não podiam entender o que Josué lhes estava dizendo. Ninguém pôde lhe
responder uma palavra... Eles não podiam entender essas coisas. Eles não podiam entender
o que ele estava dizendo porque para isso uma pessoa necessita o espírito de Deus. E eles
não tinham o espírito de Deus. ...e, depois disso, não se atreveram a lhe fazer mais
perguntas. Incrível o que aconteceu aqui.
Vamos ao livro de Atos. Vamos ler o que aconteceu no Dia de Pentecostes (que vamos
celebrar amanhã). Porque tudo isso está vinculado. É por isso que amo o fato de estarmos
tendo esta série de sermões justo agora, nesse período de tempo entre a temporada do
Pessach e os Dias dos Pães Ázimos e o Dia de Pentecostes. Porque agora podemos entender o
importante vínculo que existe entre a oferenda do Molho Movido e a oferenda dos dois pães.
Deus nos mostrou isso. Agora sabemos quando será isto. Podemos contar e podemos nos
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preparar para isto. Isto agora tem um significado muito maior para nós por causa das coisas
que Deus nos revelou. Deus nos deu a compreensão dessas coisas e agora vemos essas coisas
com mais claridade.
Vamos a Atos 2 e vamos ler sobre o que aconteceu nesse Dia de Pentecostes, que foi quando
Deus começou a derramar Seu espírito e eles começaram a entender - a Igreja começou a
entender - coisas que ninguém entendia antes. Agora Deus estava derramando Seu espírito e
estava revelando coisas extraordinárias. Como as coisas que Cristo revelou antes do
Pessach, todas as coisas que ele lhes ensinou nessa ocasião e também durante os 40 dias
que ele esteve com eles depois de ser ressuscitado. E dez dias depois, no Dia de
Pentecostes, Deus deu a eles Seu espírito e começou a revelar todas essas coisas a eles de
uma maneira mais clara, para que eles pudessem ensinar a outros todas as coisas que eles
agora entendiam. Isto é muito emocionante e muito inspirador. Agora o poder do espírito de
Deus estava operando neles.
Atos 2:1 - Quando chegou o dia de Pentecostes, todos eles estavam reunidos no mesmo
lugar. Como eles foram instruídos a fazer no Dia de Pentecostes. Cristo lhes disse que
ficassem em Jerusalém. Eles não sabiam o que ia acontecer. Mas Cristo sabia. Deus disse a
Cristo que dissera a eles o que eles deviam fazer. Porque então a Igreja seria fundada.
E no versículo 22 podemos ler que eles, inspirados pelo espírito santo, começaram a ensinar
certas coisas às pessoas que estavam ali. Deus estava começando a abrir a mente das
pessoas. Algumas pessoas estavam sendo atraídas pelo espírito de Deus então. Muitos dos
que estavam ali criam que Josué era o Messias. E agora eles tinham ouvido que ele tinha
sido ressuscitado, que ele estava vivo. Isso era algo novo para eles. Algo que estava muito
além de tudo que eles tinham visto ou ouvido. Eles não sabiam que isso ia acontecer. E
agora eles estavam se perguntando: “O que significa tudo isso?” Era importante que os
discípulos e outros seguidores de Cristo estivessem reunidos ali também. Muitas coisas
estavam acontecendo então.
Versículo 22 - Povo de Israel, escute! Josué de Nazaré foi um homem aprovado por Deus
entre vocês ao realizar milagres ... Ou seja: “Ele foi um homem que foi aprovado por
Deus. Vocês deveriam ver isto, vocês deveriam entender isto. Porque só Deus pode fazer
essas coisas. Vocês devem entender de onde vinha o poder que estava nele. Deus o aprovou
porque foi Deus quem fez essas coisas. As curas, que os coxos andassem, que os cegos
pudessem ver, que os mortos fossem ressuscitados, Deus mostrou quem ele é através de
todas essas coisas”.
... maravilhas e sinais por meio dele, como vocês bem sabem. Ele foi entregue conforme
o plano preestabelecido por Deus e Seu conhecimento prévio daquilo que aconteceria. É
muito bonito quando você entende o que isso significa, não é? Porque a maioria das pessoas
que leem ou ouvem isso não entende o que é dito aqui, porque elas não têm o espírito de
Deus. “O que significa ‘conforme o plano estabelecido por Deus e Seu conhecimento prévio
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daquilo que aconteceria’?” Nós entendemos o que isto significa se juntamos a isso outros
versículos que falam sobre o propósito e o plano que Deus tinha em Seu Filho, em Cristo.
Coisas que Deus determinou muito antes de criar qualquer coisa.
E novamente, é inspirador, é incrível entender que muito antes que Deus criasse o mundo
espiritual tudo isso já estava planejado. É difícil encontrar palavras para explicar isso. Como
explicar algo assim? Nós entendemos essas coisas porque Deus coloca isso em nossa mente e
podemos ver isto. E isso é muito bonito.
Há coisas que não podemos entender sobre Deus Todo-Poderoso, sobre Seu poder para criar
algo no mundo espiritual, para criar o que é de natureza espiritual. Não podemos entender
isso. Deus criou coisas no mundo espiritual que nós não podemos compreender. Não
podemos entender que os anjos foram criados como espírito em um mundo espiritual. Só
podemos compreender essas coisas se as compararmos com as coisas físicas que
entendemos, com o que Deus nos diz. E então Seu espírito nos ajuda a entender certas
coisas espiritualmente e a crer nessas coisas.
E todas essas coisas sobre Cristo já haviam sido determinadas muito antes. Que depois que
os seres humanos estivessem 4.000 anos na terra Cristo ia vir e ia morrer. Deus tem muita
paciência com os seres humanos. Nascemos e vivemos de maneira egoísta, em uma
existência horrível. Porque os seres humanos vivem uma existência horrível. Pensamos que
somos bons, mas quando olhamos para a história da humanidade, vivemos em uma época
em que somos muito abençoados por poder viver no mundo ocidental, por poder viver em
nações que desfrutam da herança que Deus deu ao povo de Israel. Porque eles emigraram a
muitos lugares e se misturaram com outros povos ao redor do mundo, até se tornarem uma
grande nação. Deus nos deu tudo isso para que fossemos a nação mais poderosa da terra.
Incrível! Entendemos que todas essas coisas aconteceram no tempo do fim. Somos
extraordinariamente abençoados! E quando olhamos para essas coisas que Deus nos deu ao
longo do tempo, isso deve nos motivar muito, deve nos inspirar profundamente, irmãos.
Pedro aqui está falando sobre tudo o que aconteceu, as coisas que Deus revelou aos seres
humanos, coisas que Deus nos deu que são incríveis. Coisas que já estavam determinadas há
muito tempo. E não somente isso, mas também tudo o que está acontecendo agora já
estava determinado. Tudo o que vai acontecer agora, no final desses 6.000 anos, já estava
determinado. O que virá depois também já está determinado. Já está determinado que nos
próximos 1.000 anos Deus governará os seres humanos. Os seres humanos já não governarão
a si mesmos. E nos 100 anos que virão depois disso não haverá reprodução humana, ninguém
mais nascerá. E muitos ficam surpresos ao ouvir isso. Para muitos isso parece algo
inverosímil.
Mas quando Deus lhes dê Seu espírito e eles comecem a ver a beleza de tudo isso, será algo
incrível. E isto lhes ajudará a se desfazer de todas essas ideias ridículas e tolas que as
pessoas têm. Como muitos que pensam que quando uma pessoa morre ela vai para um lugar
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onde criaturinhas vermelhas estão espetando seu traseiro com um tridente e a pessoa tem
que correr de um lado para o outro pulando entre as chamas tentando fugir dessas
criaturinhas que estarão espetando as pessoas com tridentes por toda a eternidade. E eu
penso: “Me poupem!” Ou essa ideia de que quando uma pessoa morre ela vai para o céu e
fica lá pescando por toda a eternidade. E se o peixe não morder o anzol? Seria chato estar
fazendo isto o tempo todo. Você quer algo novo, você quer seguir em frente, quer ser capaz
de fazer outras coisas. Isso faz parte da vida. Deus nos deu isso. Foi para isso que Deus criou
o universo. Não haverá fim para tudo isso. Coisas que não entendemos!
E todas essas coisas já estão determinadas desde muito antes. A vida, a morte e a
ressurreição de Cristo, tudo isto já estava determinado. Isso é o que Pedro está dizendo
aqui.
Eu estive estudando, estive pesquisando isto durante muito tempo. Porque entendemos isto.
Entendemos que tudo isso já estava determinado. As pessoas leem isto aqui e não sabem o
que significa, mas você sabe. Quanto valor isto tem para você? Eu oro e espero que
valorizemos cada vez mais as coisas que vemos e entendemos. Porque uma das coisas mais
perigosas que podem nos acontecer na vida é que não damos o devido a essas coisas, que
essas coisas já não sejam emocionantes para nós. Se lemos a palavra de Deus, se lemos a
história da vida de Cristo e outras coisas que Deus nos deu e isso não nos emociona, estamos
em perigo. Em sério!
Em nossos relacionamentos na Igreja, a maneira como tratamos uns aos outros, como
pensamos uns sobre os outros ... Eu vejo perigo nessas coisas. Precisamos ter muito
cuidado. Precisamos estar alertas. Acho que teremos uma nova série de sermões sobre esse
tema.
Ele foi entregue conforme o plano preestabelecido por Deus e Seu conhecimento prévio
daquilo que aconteceria. Com a ajuda de gentios que desconheciam a lei, vocês o
pregaram em um madeiro e o mataram. Mas Deus o ressuscitou, libertando-o dos
horrores da morte, pois a morte não pôde mantê-lo sob seu domínio. Cristo viveu uma
vida justa. Ele não pecou. Por isso Deus pôde ressuscitar a Cristo. Ele não teve que pagar o
castigo pelo pecado. Ele recebeu a bênção da vida eterna na Família de Deus. E agora
graças a Cristo podemos ter as coisas que temos. Porque ele morreu como nosso Pessach,
podemos receber a mesma herança. Esta é uma história muito bonita.
Versículo 25 - A respeito dele disse o rei Davi: Sempre via o SENHOR diante de mim...
Eles não entendiam que isso não se refere a Davi. Porque isso é o que a maioria das pessoas
pensam quando leem essas coisas. Você não pode entender isso sem a ajuda de Deus. Aqui
Deus começou a dar à Igreja compreensão sobre esse versículo, mas então essa
compreensão se perdeu e ficou perdida durante muito, muito tempo.
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Agora você lê isso e pode entender o que está sendo dito aqui, mas centenas, milhares de
pessoas na Igreja dispersa não podem entender o que está sendo dito aqui. E nós só
podemos entender essas coisas porque temos o espírito de Deus. E entender quão
abençoados somos por ter isso é algo que deve animar-nos muito.
Porque Davi ... Davi escreveu essas coisas, mas isso não se refere a ele. A quem se referem
essas coisas que Davi escreveu? A Cristo. Aqui diz: Eu ... Cristo é quem está dizendo
isso. ...sempre via o SENHOR diante de mim. Não serei abalado, pois Ele está à minha
direita. Isto se refere ao relacionamento entre Deus Todo-Poderoso (YAHWEH) e Cristo. Por
isso, se alegrou o meu coração, e a minha língua exultou; e ainda meu corpo há de
repousar em esperança. Cristo sabia o que ia acontecer com ele. Ele sabia quando ele seria
ressuscitado. Ele conhecia a sequência dos acontecimentos no plano de Deus. Ele falou com
eles sobre isso, mas eles só foram entender essas coisas depois que tudo já havia
acontecido. Eles só foram entender o que Cristo tinha dito a eles muito mais tarde.
Porque Tu (YAHWEH) não deixarás minha vida no inferno... Na tumba. É disso que Josué
está falando. Isso não se refere a Davi. Mas eles pensavam que isto se refere a Davi, que
esta é uma conversa entre Davi e Deus, que Davi escreveu sobre seu relacionamento com
Deus. Seja o que for que isso significasse para eles. Mas nós entendemos a quem isto se
refere. A pessoas na Igreja dispersa entendem algumas coisas que estão escritas aqui, mas
elas não entendem o que isto implica. Elas não entendem aonde nos leva o que está escrito
a continuação aqui, no livro de Atos.
Se elas entendessem que isso se refere ao Messias, ao Filho de Deus, que ele está dizendo
isso a seu Pai, então elas entenderiam que seu Pai é YAHWEH. Porque, por mais incrível que
pareça, algumas pessoas na Igreja dispersa creem que Cristo era YAHWEH. E como isso se
encaixa em toda essa história? Isso é algo como a doutrina da trindade. Isso não tem pês
nem cabeça.
Ele diz aqui: Porque Tu não deixarás a minha alma na tumba, nem permitirás que o Teu
Santo... Cristo. O Santo de Deus. ...veja a corrupção. Davi não era santo. Isso se refere a
Cristo. Ele ia morrer, mas seria ressuscitado. Tu me mostraste o caminho da vida, e me
encherás com a alegria de Tua presença. Cristo entendia isso. Está escrito na profecia que
este poder, esta vida, a vida espiritual, estaria nele, que esta seria a sua vida.
Irmãos, permitam-me dizer com toda convicção que o patriarca Davi não estava se
referindo a si mesmo, pois ele morreu e foi sepultado, e seu túmulo ainda está aqui,
entre nós até hoje. Porque eles não podiam entender isso. Eles só podiam ver isso como
algo físico. E por isso eles pensavam que isso se refere a Davi e Deus. Mas isso se refere ao
Messias.
Sendo, pois, ele profeta... Davi era um profeta. ...e sabendo que Deus, YAHWEH, lhe
havia prometido com juramento que da sua descendência... Deus havia jurado a Davi que
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um descendente seu se sentaria em seu trono. Eles sabiam que o Messias viria da linhagem
de Davi. ...segundo a carne, Ele, YAHWEH, levantaria o Cristo, que se assentaria em seu
trono. Davi sabia que Deus havia concedido isso a ele. Ele sabia que o Messias seria
ressuscitado para se sentar no trono de Israel e reinar sobre Israel.
Foi assim que ele previu o que iria acontecer e disse da ressurreição de Cristo, que a
sua vida não seria deixada no sepulcro, nem a sua carne ia ver corrupção. O corpo de
Cristo não se decompôs como acontece com o corpo humano depois de estar alguns dias na
tumba.
Versículo 32 - A este Josué Deus ressuscitou, e todos nós somos testemunhas disso. Ele
foi exaltado ao lugar de honra, à destra de Deus. “Ele já não está aqui. Ele agora está à
destra de Deus”. Eles estavam falando sobre isso. Eles estavam sendo inspirados a contar
essa história no Dia de Pentecostes. Incrível! E, conforme havia prometido, o Pai lhe deu o
espírito santo, que Ele derramou sobre nós... Eles entenderam, por inspiração de Deus,
que era por isso que eles podiam ensinar essas coisas, que tudo aquilo estava acontecendo
porque Deus havia derramado Seu espírito sobre eles. ...como vocês estão vendo e
ouvindo hoje.
Pois Davi não subiu ao céu e, no entanto, disse: ‘O SENHOR, YAHWEH, disse ao meu
Senhor: (Ao Senhor de Davi) “Assenta-te à minha direita, até que Eu ponha os teus
inimigos por escabelo de teus pés”. Portanto, saibam com certeza todos em Israel que a
esse Josué, que vocês pregaram em um madeiro, Deus fez Senhor e Messias.
Palavras muito claras, o que Pedro está dizendo aqui. Se as pessoas pudessem entender essa
relação, o que é dito aqui, que isso se refere a Cristo, que ele não era YAHWEH, que ele não
era o Deus do Antigo Testamento! É incrível as ideias tolas que as pessoas têm. Mas não
podemos saber essas coisas até que Deus as revele a nós.
Vamos a Lucas 21. Eram os últimos dias da vida de Cristo e ele seguia ensinando mais e mais
a eles. Lucas 21:5 - Alguns dos discípulos estavam comentando a respeito do templo, de
como ele era bonito, da decoração feita com belas pedras e das oferendas dadas a Deus.
Josué, então, disse: Com relação ao que vocês estão vendo, dias virão em que nem uma
pedra será deixada sobre a outra. Tudo será derrubado! É incrível entender o que isto
significa! Quando Cristo lhes falou sobre o que ia acontecer com ele, eles não entenderam o
que isso significava. “Destruam este templo e em três dias eu o levantarei.” Alguns
zombaram dessas coisas porque para eles isto era uma loucura. Porque eles só podiam ver
isso como algo físico. Mesmo na Igreja que está dispersa as pessoas pensam que Cristo aqui
se refere ao que aconteceu com o templo físico no ano 70 d.C. e a todas as coisas que
aconteceram ao longo do tempo. Mas aqui Cristo está falando de algo profético, de algo que
aconteceu depois da Apostasia.
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Eles lhe perguntaram: Isso foi mais tarde, no começo do 13º dia. O sol já havia se posto e
agora eles estavam no Monte das Oliveiras. Esse era o último dia da vida de Cristo e ele
tinha estado ensinando a eles o dia inteiro e continuou ensinado até a noite. Mestre,
quando acontecerão essas coisas? Qual será o sinal de que essas coisas estão prestes a
acontecer?
Versículo 8 - E Josué respondeu: Tenham cuidado para não serem enganados, pois
muitos virão em meu nome e dirão: “Eu sou o Cristo.” Nós já passamos por isso na Igreja
de Deus. É incrível entender o que isto significa. Também nos tempos em que vivemos, este
mundo está cheio de pessoas que falam sobre Cristo, que falam sobre “Jesus”. Somos
abençoados porque Deus nos libertou disso também e sabemos qual é o seu verdadeiro
nome. Ele disse: Tenham cuidado. Isto é para a Igreja. Temos que estar em guarda.
Veja o que aconteceu com 1/3 das pessoas da Igreja. Elas voltaram justamente para aquilo
do que Deus tinha chamado a eles a sair. É espantoso que algo assim possa acontecer
connosco, que possamos perder tudo o que temos. Mas nós testemunhamos isso. E, como
costumamos dizer: “É pela graça de Deus que estou aqui hoje.” Porque essas coisas podem
acontecer quando uma pessoa se separa do espírito de Deus. Tudo depende das escolhas das
pessoas. Se uma pessoa toma as decisões erradas, se Deus não tem um propósito com algo
que acontece na vida de uma pessoa e essa pessoa toma as decisões erradas, é incrível onde
isso pode levar essa pessoa.
E isso me faz pensar nessas pessoas - 1/3 da Igreja - que voltaram justamente àquilo do que
elas tinham sido chamadas a sair. Elas voltaram a esse tipo de coisa. É mais fácil entender o
que o outro 1/3 da Igreja fez, os que abandonaram tudo por completo.
Tenham cuidado para não serem enganados, pois muitos virão em meu nome e dirão:
“Eu sou o Cristo.” E a verdade é que na Igreja não acreditávamos que isso ia acontecer.
Não como devíamos ter acreditado. Não vimos isso como um aviso. Não estivemos em
guarda como deveríamos estar. Começamos a nos tornar negligentes durante a Era de
Laodicéia. É por isso que o que está escrito no livro de Apocalipse sobre a Era de Laodicéia é
tão claro. Nós ficamos mornos. Nem quentes nem frios, mas mornos. Porque quando uma
pessoa é quente ou fria então é mais fácil ver onde essa pessoa está. Quando um ministro é
fiel a Deus, você pode ver isso. E se uma pessoa não é fiel a Deus, se ela é fria, você
também pode ver certas coisas mais facilmente e pode estar mais alerta. Mas isso foi muito
mais difícil porque todos nós estávamos mornos.
Não tenham medo quando vocês ouvirem falar de guerras e rebeliões. Todas essas coisas
têm que acontecer primeiro... As pessoas leem isso e se perguntam: “O que significa isto?”
Elas pensam que Cristo se refere a algo físico, a guerras em um nível físico, que ele está
dizendo que não devemos ter medo dessas coisas. Mas isso é para a Igreja. Isso se refere a
coisas que aconteceriam ao longo do tempo, em um nível espiritual. Essas são as coisas para
as que devemos estar alertas. Agora podemos olhar para trás e entender essas coisas. E,
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geralmente, assim é como aprendemos mais. Depois de passar por algo, podemos olhar para
trás e entender as coisas com mais claridade espiritualmente. Porque isso aumenta nossa
convicção.
Não é incrível como Deus nos convence das coisas? Não basta com concordar com algo, com
dizer que cremos algo; temos que estar convencidos disso. E nossa convicção aumenta com
as experiências pelas quais passamos. Isso é algo muito mais valioso. É muito mais valioso
quando você chega à convicção de algo porque você o experimentou. Sua convicção então é
mais forte espiritualmente. Você adquire sabedoria e não apenas conhecimento. O
conhecimento é algo muito bom. É algo extraordinário. Mas sem a outra parte, que vem
com a experiência, ficamos muito limitados.
Todas essas coisas têm que acontecer primeiro, mas ainda não será o fim”. Então ele
disse: Nação se levantará contra nação ... Quando falamos de guerras e tudo mais, penso
nas coisas pelas que passamos na Igreja, em diferentes ocasiões. Como não pensar nessas
coisas? Os que eram parte da Igreja no começo dos anos 70 e passaram por tudo o que
passamos entendem do que estou falando. Isso foi uma guerra. Foi muito assustador ver o
que alguns ministros começaram a fazer. Como podia alguém disser que o Sr. Armstrong
estava ensinando que temos uma alma imortal? No entanto, isso foi o que alguns ministros
disseram sobre o que o Sr. Armstrong escreveu no livro O Incrível Potencial do Ser Humano.
Isso foi o que essas pessoas disseram.
Mas nós não sabíamos disso então. Com o tempo, crescemos espiritualmente e aprendemos
que eles faziam essas coisas porque algo tinha acontecido em sua mente. Eles não podiam
entender o que Deus estava revelando porque eles tinham pecado nas suas vidas. Porque
então isto é o que acontece. Quando as pessoas se separam do espírito de Deus elas já não
podem ver a verdade. E então elas inventam todas essas tolices, deturpam as coisas e
causam desavenças e divisão. Essas pessoas não estavam de acordo com a maneira como
Deus estava nos guiando, com o que Deus estava ensinando a Igreja através do Sr. Armstrong
ou com as coisas que o Sr. Armstrong estava fazendo. Essas coisas aconteceram na Igreja de
Deus.
O tempo passou e surgiu a questão do Dia de Pentecostes. Muitas pessoas - muitos ministros
– se sentiam incômodas com isso. Alguns se sentiam frustrados (ou pelo menos isso é o que
eles disseram) porque pensaram que o Sr. Armstrong não estava mudando as coisas
suficientemente rápido. “Isso está muito claro!” Se eles podiam ver isso tão claramente,
eles deveriam agradecer a Deus por entender isso tão facilmente por causa de tudo o Sr.
Armstrong já tinha falado sobre isto. Mas o Sr. Armstrong, inspirado por Deus, preferiu
esperar um ano antes de mudar isto na Igreja.
Mas as pessoas não entenderam isso. Temos que esperar porque as coisas acontecem no
tempo de Deus. Tivemos que esperar um ano inteiro, até que o apóstolo de Deus disse:
“Muito bem. Isto é o que vamos fazer.” Mas alguns estavam impacientes e começaram a
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criticar o Sr. Armstrong porque ele não estava mudando as coisas tão rápido como eles
queriam. E alguns deixaram a Igreja por causa disso. Outros deixaram a Igreja porque o Sr.
Armstrong mudou o dia da semana para a comemoração do Dia de Pentecostes da segundafeira para domingo. Incrível! Alguns evangelistas foram embora da Igreja de Deus e muitas
pessoas os seguiram. Muitas congregações da Igreja ficaram devastadas porque seus
ministros não estavam de acordo com o Sr. Armstrong e os membros dessas congregações
preferiram seguir seus ministros.
E essas são as guerras das que Cristo fala aqui. Ele disse: “Tenham cuidado com essas coisas
para que não sejam enganados. Fiquem perto de Deus.” E só podemos fazer isso se o
espírito de Deus estiver em nós. Só assim podemos sobreviver às coisas pelas que passamos.
E é pela graça de Deus que estamos aqui.
Então ele disse: Nação se levantará contra nação e reino contra reino ... E como isso
aconteceu na Igreja? Um evangelista aqui, outro ali deixou a Igreja e as pessoas os
seguiram. O Sr. Armstrong estava doente. “Ele está envelhecendo e em breve ele vai morrer.
A quem você vai apoiar para ocupar o lugar dele? Você vai apoiar a ‘fulano’ ou ‘beltrano’?
Ou você vai tentar conseguir o apoio de outros evangelistas e outros ministros?” Pensem em
tudo o que aconteceu então. Agora olhamos para trás e ficamos perplexos com as coisas
pelas que passamos na Igreja. Em sério!
... e em vários lugares haverá grandes terremotos... E essa palavra também pode
significar terremotos em um nível físico, mas aqui Cristo se refere a outro tipo de
terremotos. Porque as coisas que aconteceram abalaram a Igreja, abalaram as pessoas. Tudo
aquilo no que confiávamos estava sendo sacudido. O que fazer então?
Todos ficamos abalados quando ouvimos as coisas que Garner Ted (filho do Sr. Armstrong) e
outras pessoas estavam dizendo por aí. O que fazer então? Quem tinha razão? Quem estava
errado? Bem, devemos sempre lembrar onde aprendemos as coisas que aprendemos, porque
assim é como Deus trabalha. E se Deus revela as coisas de uma certa maneira... Uau! As
pessoas foram testadas nessas coisas.
...haverá grandes terremotos ... Nesse caso, na Igreja. …fome… Os ministros não estavam
ensinando o que deviam ensinar. Eles buscavam inspiração para seus sermões em livros.
Quando os ministros iam à sede da Igreja, eles ouviam que deviam preparar seus sermões
com antecedência, como as igrejas do mundo, que tinham que planificar os sermões para
um ano inteiro. “Vocês devem dar tantos sermões sobre como criar os filhos, tantos sermões
sobre o casamento, e tantos sobre isto e aquilo. Vocês devem planificar essas coisas com
antecedência.”
E onde fica o espírito de Deus em tudo isso? E o que a congregação precisa em um
determinado momento? Os ministros somos guiados pelo espírito de Deus ou podemos
decidir por nossa conta do que a Igreja precisa? Isso era o que estava acontecendo. Alguns
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diziam abertamente que usavam livros de referência escritos por pessoas do mundo para
obter informação sobre certas coisas.
Fome. Porque então isto é o que acontece. Quando a Bíblia, o que ela contém, não é o
fundamento, a fonte de inspiração, o guia de tudo o que é dado à Igreja, então as pessoas
começam a ir na direção errada. As pessoas ouviam sermões nos que nem sequer se
mencionava o que está escrito na Bíblia. Os ministros já não usavam a Bíblia, mas usavam
livros de referência e citavam coisas que algum autor tinha escrito sobre um determinado
assunto. Alguns costumavam ler o que estava escrito em um livro e explicar certas coisas
que eles tinham escrito. É fácil se deixar levar por essas coisas.
... pestilências e epidemias... Algo que pode se espalhar rapidamente. Penso em algo que
Paulo escreveu: “Um pouco de fermento leveda toda a massa”. E o mesmo acontece com
uma doença. Isto é como algo contagioso e se você se aproxima de uma pessoa contagiada,
você também se contagia e começa a dar ouvidos a coisas que você não deveria dar ouvidos.
Porque há coisas que poluem a mente. Penso em todas as coisas que alguns diziam sobre o
Sr. Armstrong. Eles contaminaram a mente de outras pessoas e as impediram de crescer.
Porque elas escolheram acreditar nessas coisas.
... haverá também coisas espantosas e grandes sinais do céu. E agora, nesta era da
Internet, eu vejo como é fácil para as pessoas acreditar no que elas querem acreditar. As
pessoas não entendem que existe um mundo espiritual e que elas podem se sentir atraídas
por certas coisas e se afastar do que é verdadeiro. As pessoas também precisam ter cuidado
com essas coisas em suas vidas.
Vemos isso especialmente na política. Vemos tudo o que as pessoas inventam. Vemos até
onde as pessoas podem chegar para enganar os outros. Eles contam as coisas pela metade,
deixando de lado certas partes e adicionando outras coisas sem outro propósito que
prejudicar os outros, que mentir e deturpar as coisas. Os seres humanos sem o espírito de
Deus somos realmente perversos. Assim somos os seres humanos. Porque o que queremos é
cuidar dos nossos próprios interesses. A quanto mais tempo você está na Igreja, mais você
pode ver como a mente humana está doente. Todos nós precisamos ser libertados. E graças
a Deus que Ele está transformando nossa mente. Porque a mente humana, a maneira como a
mente humana pensa, é a mesma mente de Satanás. Em sério. Uma mente egoísta, cheia de
ciúme, inveja, luxúria e orgulho. E isso é o que rege a vida do ser humano. E é somente com
o espírito de Deus que podemos mudar, que podemos começar a sair de debaixo desse
domínio, dessa escravidão e desse cativeiro.
Isso é o que representam os Dias dos Pães Ázimos. Já falamos sobre isso antes. Sobre o
Pessach e os Dias dos Pães Ázimos. E isso nos leva ao Dia de Pentecostes, que vamos
celebrar amanhã. No Dia de Pentecostes Deus nos deu Seu espírito. E o espírito de Deus nos
dá a capacidade de entender o que é de natureza espiritual. Coisas que não podemos
entender sem a ajuda de Deus.
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E, novamente, todas essas coisas se referem à Igreja. Mas antes na Igreja, na Era da
Filadélfia e na Era de Laodicéia, pensávamos que essas coisas se referiam ao mundo. Aqui
Cristo fala sobre pestes, epidemias, terremotos, etc. e pensávamos que tudo isso era físico.
E é claro que essas coisas também estão acontecendo no mundo agora, cada vez mais. Por
causa da maneira como as pessoas escolhem viver essas coisas são cada vez mais
devastadoras em certos lugares. E graças a tecnologia e aos meios de comunicação a
informação chega a nós mais rápido quando essas coisas acontecem. E agora, no tempo do
fim, essas coisas vão piorar ainda mais. Mas essas coisas aqui simbolizam algo. Isto é um
aviso para a Igreja de Deus.
Continuando: ...haverá também coisas espantosas e grandes sinais do céu. Mas antes de
tudo isto acontecer, vocês serão presos e perseguidos. Vocês serão levados para as
sinagogas para julgamento e serão postos em prisões. E por minha causa serão levados
diante dos reis e dos governadores.
Esses versículos revelam muito sobre coisas que precisamos entender espiritualmente.
Coisas que não entendíamos antes.
Vamos parar por aqui hoje. Não quero continuar porque então vou ter que falar sobre algo
específico. Estamos na parte da história quando o dia do Pessach já estava muito perto e
quero guardar essa parte para o próximo Sabbath. Hoje vamos parar aqui, nestes versículos.
Espero que vocês estejam emocionados ao entender tudo o que Deus nos deu, tudo o que
Cristo ensinou aqui, já no final. Porque grande parte das coisas que estamos lendo aqui
aconteceram na última semana da vida de Cristo. E para mim essas são as coisas mais
emocionantes que Deus revelou aos seres humanos. Continuaremos no próximo Sabbath.
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