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Nós iremos começar lendo algumas Escrituras. Vamos ler João
capítulo 5, à partir do versículo 1.
“Passadas estas coisas, havia uma festa dos judeus, e
Jesus subiu para Jerusalém. Ora, existe ali, junto à Porta
das Ovelhas, um tanque, chamado em hebraico Betesda,
o qual tem cinco pavilhões. Nestes, jazia uma multidão
de enfermos, cegos, coxos, paralíticos [esperando que se
movesse a água. Porquanto um anjo descia em certo
tempo, agitando-a; e o primeiro que entrava no tanque,
uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que
tivesse]. Estava ali um homem enfermo havia trinta e
oito anos. Jesus, vendo-o deitado e sabendo que estava
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assim há muito tempo, perguntou-lhe: Queres ser
curado? Respondeu-lhe o enfermo: Senhor, não
tenho ninguém que me ponha no tanque, quando a
água é agitada; pois, enquanto eu vou, desce outro antes
de mim. Então, lhe disse Jesus: Levanta-te, toma o
teu leito e anda. Imediatamente, o homem se viu curado
e, tomando o leito, pôs-se a andar. E aquele dia era
sábado.” ( João 5:1-9.)
Estimados amigos, como vocês estão? Eu quero ver quantos de
vocês receberam o perdão dos pecados nesta semana. Poderiam
estes entre vocês que receberam o perdão dos pecados nesta
semana, por favor, levantar a sua mão? Levantem as suas mãos
direita bem alto, por favor. Obrigado. Está bem, abaixem as suas
mãos. Através da participação desta conferência, que vai até
Sexta-feira, eu espero que todos vocês possam ter os pecados dos
seus corações purificados para que nada esteja lhes bloqueando
de Deus. Então Jesus poderá habitar em vocês e vocês nEle sem
nenhum desconforto. Meu desejo para vocês é que este precioso
evento possa ser bem sucedido.
Há muito tempo atrás, havia um comerciante na Província de
Kangwondo. Ele carregava muitos ítens domésticos no seu carrinho, e ele ia ao redor vender seus produtos de cidade em cidade.
Às vezes, ele ia bem no fundo das montanhas e vendia os seus
produtos, e ele recebia coisas tais como colheitas, frutas, ou mel
como pagamento. Um dia, quando ele estava indo por aí, ele
chegou numa certa vila. Enquanto ele estava se preparando para
vender os seus produtos, os velhos homens da vila, que estavam
jogando xadrez na sombra debaixo de uma árvore, viram o
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comerciante e disseram: “Hei! Sr. Comerciante! Venha aqui!”.
Não parecia que eles iam comprar alguma coisa dele, mas ele
se aproximou deles e disse: “Sim, vocês me chamaram?”.
“Uma vez eu vivi como servo na cidade. Eu conseqüentemente
me mudei para cá. Eu encontrei esta vila. A terra aqui é tão fértil
e vasta. Nós estamos muito satisfeitos aqui e vivemos confortavelmente. Eu me lembro que na cidade, porém, que o filho do meu
mestre costumava sempre estudar e ler. Nós queremos ensinar aos
nossos filhos como ler. Se você conhecer um bom professor, você
poderia recomendar um para nós? Já que você é um comerciante,
e viaja por todo o país, eu tenho certeza que você conhece
alguém, não?”.
O comerciante escutou, e pensou: “Estas pessoas das montanhas não sabem de nada. Está bem, eu não irei mais ao redor
para vender produtos. Eu me tornarei num respeitável professor
aqui nesta vila. Quão bom seria isso?” ele respondeu: “Na verdade, eu ensinava a ler na cidade há algum tempo atrás.
Infelizmente, por causa da instável situação política, eu tive que
partir. Agora, eu ando ao redor como um comerciante, vendendo
produtos”.
Então os anciãos da vila pensaram: “Isso é ótimo!” e ficaram
muito animados. Eles disseram ao comerciante: “A partir de hoje,
nós iremos começar a construir uma escola. Você, por favor,
poderia ser gentil em ensinar as crianças da nossa vila?”. Este
comerciante, porém, pensou que não seria sábio aceitar imediatamente, então ele agiu como se ele estivesse os rejeitando, mas no
final ele acabou aceitando.
Naquele dia o povo da vila se reuniu. Eles construíram uma
escola e uma casa para o professor viver. Eles o vestiam com lin128
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das calças de seda, camisas, e jaquetas. Eles lhe deram um caro
chapéu e o trataram como uma realeza. O comerciante estava
sendo alimentado bem e vivendo muito confortavelmente.
Finalmente, a escola estava completa, e eles marcaram uma cerimônia de inauguração.
No dia seguinte a inauguração, mais ou menos quinze estudantes vieram à escola para aprender a ler e a escrever, mas este
comerciante não-educado, o que ele poderia lhes ensinar? Então
ele pensou: “Bem, eu cheguei até aqui. Eu não posso voltar atrás
agora”. Ele decidiu ir adiante com isso. Por um instante, ele ficou
ali, e depois ele disse: “Escrevam o que vem à seguir”.
“Sim, senhor”.
“Casa: C-A-Z-A”.
“Luz: L-U-S”.
“Classe: C-L-A-C-I”.
“Porta: P-O-L-T-A”.
“Está bem, nós iremos aprender estas quatro palavras hoje. Vão
para casa e memorizem-nas”.
Os estudantes estavam tão felizes que finalmente eles estavam
aprendendo a ler e a escrever. “Ah, é tão fácil. Estas palavras são
escritas exatamente como soam”.
“Casa: C-A-Z-A. Luz: L-U-S. Classe: C-L-A-C-I. Porta: P-OL-T-A”. Foi tão fácil memorizar que todos os estudantes captaram tudo num piscar de olhos. No dia seguinte: “Andar: Ã-DA-R. Médico: M-É-D-I-K-U. Maçã: M-A-S-S-Ã. Cobra: C-O-BU-R-A. Está bem, hoje, vão e memorizem estas palavras”. Os
estudantes recitaram: “Andar: Ã-D-A-R. Médico: M-É-D-I-K-U.
Maçã: M-A-S-S-Ã. Cobra: C-O-B-U-R-A”.
Como resultado, havia um barulho de leitura naquele vilarejo
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da montanha. Até as mulheres da vila que estavam indo buscar
água, disseram: “Hei, por que nós não aprendemos a ler e a escrever? Vamos aprender dos nossos filhos!”. A escola estava se tornando mais e mais linda a cada dia que passava. Os anciãos da
vila estavam tão agradecidos a este professor pelo seu trabalho,
que eles lhe levavam carne, bolos, móveis, e ele recebia um
grande tratamento de todas as formas. Os estudantes se aperfeiçoavam a cada dia mais, e eles voltavam no dia seguinte para
escola: “Passarinho: P-A-Ç-A-R-I-N-H-U. Faca: F-A-K-A.
Pessoas: P-E-Ç-O-A-S. Bola: P-O-L-A”.
Eles continuavam a aprender desta forma. Até mesmo os
fazendeiros começaram a aprender. Eles recitavam: “Martelo:
M-A-L-T-E-L-U. Carrinho de mão: K-A-R-R-I-N-H-U D-I
M-A-U-M”. Nas manhãs, o único barulho que vocês poderiam
escutar na vila eram as pessoas memorizando e recitando. Claro,
elas não tinham livros, mas elas não precisavam de livros, pela
forma que elas estavam aprendendo. Depois de mais ou menos
seis meses, começaram a faltar palavras para este não-educado
professor dizer.
“Professor, a última vez você nos falou que M-A-S-S-Ã era
maçã, mas agora você está dizendo que M-A-S-S-Ã é massa?
Como pode ser isso?”. Ele começou a ficar confuso. “Desculpa
pessoal. Simplesmente é assim”.
“Oh, verdade?”
“Sim, verdade. M-A-S-S-Ã é tanto para maçã como para massa.
Não é fácil?”
Os estudantes gostavam muito do seu professor. De tempo em
tempos ele contava aos estudantes sobre as suas experiências de
ter viajado por todo país como comerciante. Os estudantes o
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escutavam com prazer.
Então, numa noite, depois de muito pensar, o comerciante
percebeu: “Se o rabo for muito comprido, ele prende na porta. Se
eu continuar a ser ganancioso assim, eu serei pego”. Todavia, os
estudantes foram até ele na manhã seguinte mais uma vez. Ele
disse: “Estudantes, eu não me sinto bem hoje, então nós iremos
acabar cedo e vocês poderão voltar para casa”, e ele mandou os
estudantes para casa cedo.
Depois de mandá-los embora cedo, ele empacotou todos os
presentes que ele ganhou, pegou o seu dinheiro e fez as suas
malas. Naquela noite bem tarde, ele fugiu. Os estudantes não
sabiam disso, porém, na manhã seguinte eles foram para a escola.
Eles chamaram: “Professor, professor!”. Mas, ele não estava no
seu quarto, nem no galpão, e ele também não estava no banheiro.
As crianças começaram a chorar, procurando pelo seu professor,
mas ele não estava em nenhum lugar procurado. A vila inteira
estava tão triste que eles não sabiam o que fazer.
“O nosso Professor, o qual nos deu esperança, o qual trabalhou
arduamente para nos trazer alegria, o qual nos ensinou como ler,
para onde será que ele foi?”. Os estudantes estavam todos chorando, enquanto o procuravam por todos os lados. Os anciãos
não conseguiam agüentar ver os estudantes procurar tão sinceramente pelo professor deles, então eles escolheram dois saudáveis,
bons jovens homens e os enviou para cidade para trazer de volta
um novo professor.
Enquanto que os dois jovens homens traziam para casa um
novo grande professor que eles encontraram na cidade, eles conversaram sobre muitas coisas pelo caminho. Eles lhe contaram
quão formidável era o último professor e como eles tinham o
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barulho da leitura em sua cidade. Este novo professor, que estava
andando com eles, pensou: “Será que eu serei capaz de ensiná-los
tão bem quanto o professor anterior, que era tão popular?”.
No dia seguinte, antes de ele começar a ensinar os estudantes
como ler, ele disse aos estudantes: “Recitem tudo que vocês
aprenderam até agora”. Um estudante confiantemente disse:
“Casa: C-A-Z-A. Luz: L-U-S. Classe: C-L-A-C-I. Porta: P-O-LT-A”.
Os estudantes recitaram tudo, exatamente como lhes foi ensinado. O professor estava sem palavras, mas ele não podia simplesmente falar aos estudantes que o professor que eles admiraram por todo esse tempo estava errado, então ele começou
dizendo: “Estudantes, o homem que lhes ensinou até agora é
realmente uma pessoa incrível. Ele lhes ensinou a ler muito bem
porque ele é uma pessoa especial, mandado dos altos céus. Porém,
eu não posso lhes ensinar tão bem assim, por favor, aprendam de
mim também”.
“Sim”, eles responderam, e os estudantes ficaram tensos e se
sentaram para começar a aula.
“Estudantes, vocês já viram esta palavra antes?”
“Não”.
“Esta palavra é ‘escola’. Repitam depois de mim: E-S-C-OL-A”.
“Professor, eu tenho uma pergunta. Como pode ser E-S-C-OL-A? Tem que ser E-S-K-O-L-A. Isso está errado professor”.
“Eu sei, foi isso que o formidável professor lhes ensinou, mas
eu estou lhes ensinando assim, então aprendam desta forma
comigo”.
Mas quando ele disse “escola” mais uma vez, houve alguns
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estudantes que soletraram: “E-S-K-O-L-A”, e outros que soletraram: “E-S-C-O-L-A”. Estava uma grande bagunça.
“Esta é a segunda palavra que nós iremos aprender. Esta palavra
é ‘abelha’: A-B-E-L-H-A”.
“Professor, como pode ser ‘abelha’? ‘Abelha’ é soletrado: ‘A-B-EL-I-A’”.
“Preto: P-R-E-T-O” exclamou o professor.
“Não, não é ‘preto’, é: P-U-R-E-T-U”.
“Roxo: R-O-X-O”.
“Roxo: R-O-C-H-O”.
“Casa: C-A-S-A”.
“Casa: C-A-Z-A”.
Finalmente, o professor desistiu. Ele foi para os anciãos da vila
e disse: “Os estudantes da vila aprenderam de um formidável e
maravilhoso professor que já não há nada mais que eu os possa
ensinar. Assim, eu terei que partir”. Dizendo isso, ele foi para o
seu caminho.
No fundo do vale da montanha, não tem como dizer se “escola:
E-S-C-O-L-A” é o correto ou se “escola: E-S-K-O-L-A” está correto. Porém, se você aprender a soletrar palavras como esta e soletrar abelha, imediatamente, sua habilidade será revelada. Nós não
podemos dizer se eu estou certo, se você está certo, ou quem está
certo na vila, no fundo da montanha. Já que esta é a forma fácil,
é ensinado: “Maçã: M-A-S-S-Ã. Casa: C-A-Z-A...”.
Pessoal, isso não é algo para se rir. Dentre aqueles que estão
vivendo uma vida espiritual, há muitas pessoas hoje em dia que
estão cuidando de suas vidas espirituais desta forma. Porque elas
simplesmente não sabem disso, elas vivem ambiguamente, uma
falsa vida espiritual. Amigos, embora seja difícil, vocês devem
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aprender tudo correta e precisamente: “Escola: E-S-C-O-L-A.
Preto: P-R-E-T-O. Roxo: R-O-X-O. Casa: C-A-S -A”. Vocês
devem aprender isto desta forma, mas porque é difícil, vocês passam adiante bem devagarzinho, e vocês dizem: “Escola: E-S-KO-L-A está bem, e E-S-C-O-L-A também está bem”. Amigos,
vocês crêem em Jesus? Por que vocês vão à igreja? Por que vocês
vieram à conferência hoje? Por que vocês estão sofrendo de dor
por dentro? Por que as suas vidas espirituais não funcionam? Há
uma razão para isso. É porque nós fomos expulsos do Éden por
causa do pecado. Vocês não podem ir para diante de Deus com
pecado. Há uma parede de pecado que está nos bloqueando de
Deus. Uma ovelha que parte do seu rebanho e vai para o fundo
da montanha irá ficar com medo, se impressionar e com sofrimento. É assim que é com os seres humanos que partiram de
Deus. Embora eles tenham dinheiro, um belo rosto, tirem boas
notas e tenham uma boa posição na vida, não pode haver verdadeira paz para ninguém que tenha partido de Deus.
Por que vocês crêem em Jesus? Há um muro de pecado bloqueando o caminho entre Deus e nós. Então nós cremos em
Jesus, para lavar os nossos pecados, para restaurar a nossa relação
com Deus e nos permitir que vamos para diante de Deus, livremente como Adão fez antes de ele e de Eva terem cometido
pecado. Neste caso, como nós lavamos o nosso pecado? Dizendo:
“Passarinho: P-A-Ç-A-R-I-N-H-U. Faca: F-A-K-A”, não é engraçado, mas as pessoas tentarem lavar os seus pecados de acordo
com os seus próprios pensamentos, sem saber como e sem procurar por isso na Bíblia, é bem mais engraçado do que isso. Amigos,
eu não estou dizendo isso para insultar ninguém. Eu perguntei a
alguns estudantes, os quais voltaram de um retiro: “Que graça
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vocês receberam no retiro?”.
“Nós recebemos o perdão dos pecados”.
“Como vocês fizeram isso?”.
“O pregador nos disse para escrever todos os nossos pecados
num pedaço de papel. Depois nós o queimamos numa fogueira,
e ele disse que isso lavaria os nossos pecados”.
É exatamente a mesma coisa que dizer: “Passarinho: P-A-Ç-AR-I-N-H-U”, e “Faca: F-A-K-A”. Onde na Bíblia diz que escrevendo os nossos pecados num pedaço de papel e o queimando irá
lavar os nossos pecados? Foi isso que Davi fez? Foi isso que Paulo
fez? Foi isso que Pedro fez? Se não foi isso, o que Jesus disse para
nós fazermos? Porque eles não sabem: “Passarinho: P-A-Ç-A-R-IN-H-U”, e: “Faca: F-A-K-A”, parecem corretos.
Um empregado do Canal de Transmissão da Ásia veio até mim
e me pediu para pregar o perdão dos pecados para os nossos compatriotas da China, Coréia do Norte, e União Soviética. Eu fui
para a estação de transmissora e falei sobre o perdão dos pecados.
Eu recebi muitas cartas de pastores e evangelistas dizendo que o
programa foi muito bom. Algumas pessoas nos pediram para
mandar alguns livros do Pastor Ock Soo Park, se houvesse jeito.
Eu escutei que um pastor usou os sermões da minha transmissão
para conduzir os cultos de madrugada da igreja dele todos os dias.
Algumas pessoas, porém, pensaram que algo estava estranho porque o que eu pregava era diferente do que eles haviam entendido
de como eles podiam lavar os seus pecados.
Eu estou lhes dizendo o mais forte que eu posso. Vamos parar
de viver: “Passarinho: P-A-Ç-A-R-I-N-H-U. Faca: F-A-K-A”,
este tipo de vida espiritual. Nós precisamos saber exatamente, de
acordo com as Palavras da Bíblia, como receber a purificação dos
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nossos pecados. Mesmo que vocês se lembrem de todos os seus
pecados e os queimem numa fogueira, seus pecados não são queimados, destruídos, nem lavados. Isso é um exemplo de
“Passarinho: P-A-Ç-A-R-I-N-H-U” e “Faca: F-A-K-A”, tipo de
vida espiritual. Vocês entendem o que eu estou dizendo?
Nós decidimos que o título da nossa conferência aqui em
Busan seria “O Segredo do Perdão dos Pecados e como Nascer de
Novo”. O que eu devo fazer para receber o perdão dos pecados, e
o que eu tenho que fazer para nascer de novo? Como a Bíblia nos
diz que nós podemos conseguir o perdão dos pecados? É isso que
vocês devem claramente descobrir na Palavra desta semana. Quão
atormentados vocês devem estar, se vocês tiverem que ir para o
inferno porque vocês pensaram que todos os seus pecados foram
lavados quando vocês os escreveram num pedaço de papel e o
queimou numa fogueira? Céu é um lugar que vocês só podem
entrar se os seus pecados já tiverem ido embora. Vocês nunca
poderão entrar no céu se vocês tiverem pecado, porque o Espírito
Santo não pode entrar num coração pecador. Falar em línguas,
profetizar e expulsar demônios sem cuidar dos pecados do seu
coração, não é Bíblico. Falar em línguas e profetizar são importantes, mas mais importante é que o pecado de dentro deve primeiramente ser lavado, tão branco quanto a neve. Quando os
nossos pecados forem lavados, somente aí é que o Espírito Santo
poderá entrar em nossos corações.
“Eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que
não possa salvar; nem surdo o seu ouvido, para não
poder ouvir. Mas as vossas iniqüidades fazem separação
entre vós e o vosso Deus; e os vossos pecados encobrem
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o seu rosto de vós, para que vos não ouça.”
É o que em Isaías capítulo 59, versículo 1 e 2 diz para nós.
Não importa o quão alto ou bonito nós possamos ser, não
importa o quão rico ou inteligente nós possamos ser e não
importa quanta sabedoria nós possamos ter, o Espírito Santo não
pode entrar numa pessoa que tem pecado. É por isso que nós
precisamos receber o perdão dos pecados.
Há um tempo atrás, uma jovem mulher estava endemoninhada. Esta mulher não era uma crente, mas ela havia se casado
com um marido crente. Seus parentes da parte do marido eram
crentes, mas esta senhora não tinha fé. Sua sogra sempre lhe dizia:
“Sua fé é muito pequena. Você precisa receber o Espírito Santo”.
Ela queria fazer o que fosse para receber o Espírito Santo, então
ela subiu na montanha para orar. Por dias, ela jejuou e clamou,
dizendo: “Pai Deus, dê-me o Espírito Santo”. Vocês sabem que o
Espírito Santo não pode nunca entrar no coração de um pecador.
Ao invés, o demônio entrou nela, dizendo: “Eu sou o Espírito
Santo”. Esta senhora voltou alegre e ela havia, de fato, mudado.
Ela segurou a sua sogra chorando e dizendo: “Oh, mãe, eu por
tanto tempo estive enganada”. A sogra pensou que a fé da sua
nora havia ficado forte, mas depois de um ou dois dias, suas atitudes mudaram. Depois de uns dez dias, ela ficou completamente
furiosa. Vocês podem orar com pecado em seus corações dizendo:
“Espírito Santo, entre em mim”. O Espírito Santo não pode
entrar em vocês, não porque Ele não quer, mas porque Ele não
pode entrar quando tem pecado. Assim, falar em línguas, profetizar e receber o fogo antes de receber o perdão dos pecados não
são através do Espírito Santo.
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Amigos, estas coisas estão claramente reveladas na Palavra. O
demônio age como se Ele fosse o Espírito Santo para nos enganar.
Ele entra em nós e trabalha em nós. O pecado do seu coração
deve ser completamente lavado para o Espírito Santo trabalhar
dentro de vocês. Quando através do sangue do Senhor os nossos
pecados são lavados, somente então o Espírito Santo irá entrar
em nossos corações. Desde então nós andamos com o Senhor. O
nosso Senhor Jesus Cristo é santo. Jesus é o Deus do amor.
Também, o nosso Senhor Jesus não é uma pessoa que muda de
opinião constantemente. Ele simplesmente não entra e saí. Ele
disse que uma vez que Ele entra e lava os nossos pecados, Ele
nunca nos deixará. Ele disse:
“E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, a
fim de que esteja para sempre convosco.” (João 14:16).
Porém, porque a maioria das pessoas hoje em dia não foram
lavadas dos seus pecados, é como se elas tivessem recebido algum
poder de acordo com os seus sentimentos. Tais sentimentos rapidamente desaparecem. Estas coisas não vieram do Senhor. Jesus
lhes diz que vocês sejam purificados dos seus pecados antes que
vocês dêem seus dízimos, vão para o culto da madrugada, ou
jejuem. O Espírito Santo de Jesus irá entrar em vocês depois que
seus pecados forem lavados. Então assim vocês naturalmente
mudarão.
Amigos, ontem foi dia 7 de Outubro. Foi meu aniversário, o
dia em que eu renasci. Eu nasci no dia 1º. de Junho de 1944, e
eu nasci de novo no dia 7 de Outubro de 1962. Eu tenho dois
aniversários. Meu primeiro nascimento foi o da carne, através dos
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meus pais. O outro foi o dia em que eu nasci de novo, através do
Espírito Santo de Deus, recebendo o perdão dos pecados. Ontem
foi o meu 25º aniversário em que eu nasci de novo. Eu sofri
muito por causa do pecado, e eu confessava os meus pecados
todos os dias. Eu estava numa idade em que eu precisava de muitas horas de sono, mas eu orava de manhã bem cedo, sozinho
quando não tinha ninguém na igreja. Naquele tempo a eletricidade não estava muito desenvolvida. A luz acendia e apagava no
meio do culto então eu sempre tinha uma lamparina a querosene
de reserva. Eu acendia a lamparina a querosene antes que alguém
viesse e soasse o sino para o culto da madrugada. Eu me ajoelhava
e confessava os meus pecados. Eu ficava sonolento quando eu os
confessava silenciosamente, mas eu tinha medo que alguém
pudesse me ouvir se eu confessasse alto. Então eu confessava os
meus pecados antes que alguém pudesse vir. Era assim que eu
começava o meu dia.
“Deus, eu menti ontem. Eu tive ódio de alguém. Por favor, me
perdoe”. Então, quando eu escutava as pessoas vindo para o culto
da madrugada, eu parava e assistia ao culto. Quando as pessoas
iam embora depois do culto, eu confessava mais alguns. Naquele
dia, eu tentava novamente não pecar. Eu era bom em pecar com
a boca, mentir, talvez porque eu tenha uma grande boca. Quando
eu estava com os meus amigos, eles me perguntavam: “Hei,
quanto foi esse relógio?”, eu respondia: “Eu paguei 20 reais”, adicionando 10 reais ao preço. Em Apocalipse diz:
“A todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no
lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda
morte.” (Apocalipse 21:8).
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Eu pensei: “Oh, não. Eu vou para o inferno”. Eu tentava não
mentir, mas quando o dia seguinte começava, eu tinha que confessar de novo.
“Deus, eu cometi esse e aquele pecado, por favor, perdoe-me.
Por favor, ajude-me a não pecar hoje”. Eu já não conseguia mais
responder para as pessoas porque cada vez que eu abria a minha
boca, eu automaticamente mentia. Sempre que alguém me perguntava alguma coisa, eu fechava a minha boca e dizia: “Hmmm,
hmmmm, hmmmm”, mas isso só ia até as 10 horas da manhã:
depois de um tempo, minha boca era ligada de novo e eu mentia
sem ao menos perceber isso. Era tão sofredor. Então um dia eu
fui ao meu pastor.
“Pastor, eu posso parecer, exteriormente, ser um bom estudante,
mas na verdade, eu sou uma pessoa horrível. Eu tenho esses tipos
de pecado”. Eu não ligava em ficar constrangido. Eu tinha decidido e eu confessei ao pastor. “Como eu posso ter meus pecados
perdoados?”.
“Você deve se arrepender”. Eu me arrependia. Quando isso não
funcionava, eu ia para o pastor e perguntava novamente. Ele dizia
que eu tinha que frutificar frutos de arrependimento. “Como eu
posso frutificar frutos de arrependimento?”.
“Se você roubar de alguém, devolva, e se você prejudicar qualquer pessoa, recompense-os por isso”.
“Oh, eu não consigo fazer isso. Então eu acho que não sou uma
pessoa escolhida”. Não havia jeito de recompensar a todas pessoas
que eu havia prejudicado. Quando eu costumava ir para escola,
eu levava as crianças para a padaria e batia nelas, as ameaçando:
“Compra uns pães para mim”. Eu mentia, odiava o outro, eu
estava cheio de inveja e ira. Como eu podia me desfazer disso
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tudo? Era tão decepcionante pensar que eu não era uma pessoa
escolhida. Eu estava desesperado. Era muito sofredor. “Ai, eu irei
para o inferno de qualquer jeito”, eu dizia: “Deixe-me pecar mais
e me divertir o tanto que eu puder antes que eu morra”.
“Eu irei para o inferno de qualquer maneira”. Eu tentava beber,
fumar e brigar, mas quanto mais eu pecava, mais dor entrava no
meu coração. Eu não agüentava escutar o sino do culto de
Domingo da igreja.
Era doloroso para eu ir para a igreja e doloroso para sair, eu
tentei de tudo para resolver os meus pecados. Eu tentei confessar,
me arrepender, chorar, jejuar e orar por toda a noite. Quanto
mais eu fazia, mais pesado o pecado do meu coração ficava.
Depois de confessar, eu me sentia mais leve por um instante, mas
eu me lembrava de tudo de novo depois de alguns dias, e meu
coração começava a cair nas trevas novamente. Amigos, o que
nós deveríamos fazer para receber o perdão dos pecados?
Estimados santos, eu lhes chamei de santos, mas eu não sei se
vocês realmente são santos ou quase santos. Santo é exatamente o
que diz, pessoas santas, grupo santo. Vocês não devem ter manchas, pecados e devem ser limpos para serem santos. A pessoa que
tem pecado, não é um verdadeiro santo. Não é assim? Nós não
podemos simplesmente passar por isso. Nós devemos falar sobre
isso claramente. Vocês não querem escutar esses tipos de coisas?
“Este pastor convidado, qual o problema dele, cavando em
todos os mínimos detalhes? Seria bom se ele somente falasse
sobre fé e nos fizesse sentir melhor e falasse sobre como receber o
fogo. É por isso que o Pastor Park tem problemas”. Amigos, há
alguém que pense desta forma? Vocês sabem por que eu estou
sendo assim? Eu não quero dizer a vocês: “Escola: E-S-K-O-L-A”,
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e eu não quero dizer a vocês: “Passarinho: P-A-Ç-A-R-I-N-H-U”.
Eu quero lhes ensinar a falar: “Maçã: M-A- Ç -Ã”. Então eu
espero que vocês colaborem comigo e me escutem.
Neste ano eu fui para muitas igrejas e conduzi muitas conferências. Ao longo dos anos, eu visitei colônias de leprosos, base
militar, escolas, prisões e conduzi muitos retiros. Eu também conduzi conferências na montanha. Quando eu vou nas igrejas e
peço às pessoas para levantarem as mãos para receber o perdão
dos pecados, muitas pessoas levantam as suas mãos, mas embora
elas possam agir gentilmente por fora, elas não conseguem enganar a sua própria consciência. Elas sabem que elas têm pecado
nos seus corações que elas não resolveram.
“Crianças, por favor, vamos para igreja”. Eles colocam a Bíblia
debaixo de seu braço e parecem gentis e santos. Na Bíblia há uma
história que ilustra isso muito bem. É a história do Capitão
Naamã de 2ª Reis capítulo 5. Por fora, ele usava um capacete,
armadura e tudo brilhava, como um capitão militar. Mas por
dentro, o Capitão Naamã estava apodrecendo de lepra. Esta deve
ser a imagem espiritual das pessoas de hoje em dia. Elas levam
uma vida espiritual por fora, como diácono, ancião, membro de
coral e professor de Escola Dominical. Mas por dentro, elas são
pessoas que não tiveram seus pecados lavados limpidamente e
estão sofrendo.
Vamos voltar para a história que eu falei ontem à noite: “A
mulher surpreendida em adultério”. Muitas pessoas tinham trazido pedras para apedrejá-la até a morte.
“Aquele que dentre vós estiver sem pecado seja o primeiro que lhe atire a pedra.” (João 8: 7)
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Não havia ninguém que a pudesse apedrejar. Por que isso? Eles
não tinham pecado por fora. Parecia que somente esta mulher
tinha pecado, mas por dentro, todos eles eram pecadores.
Amigos, não deixe o pecado dos seus corações passar desapercebido. A menos que seja cuidado, de uma vez para sempre,
vocês certamente irão se arrepender no dia em que vocês forem
para aquele mundo. Os seus certificados de membro da igreja,
seus dízimos, e as plaquetas que vocês receberam não irão lhes
ajudar. A única coisa que vai contar é um puro coração que foi
lavado do pecado. Os trabalhos voluntários que vocês fizeram
para o Senhor não irão ter importância, a não ser que toda mancha do pecado seja lavada.
Então amigos, como nós podemos lavar os nossos pecados? O
que a Bíblia nos diz exatamente que nós devemos fazer? As pessoas não sabem. Elas crêem por dez, vinte, trinta anos, mas ainda
são pecadores. Se elas morrerem assim, é inferno! Não é verdade?
Amigos, por que vocês crêem em Jesus?
“Nós cremos porque assim recebemos o perdão dos pecados”.
“Vocês receberam o perdão dos pecados?”.
“Sim, eu recebi”.
“Oh, então você não deve ter nenhum pecado, certo?”.
“Sim, mas eu ainda tenho pecado”.
Há algo de errado com isso, se todos os pecados deles foram
lavados, eles não deveriam ter nenhum pecado. Mas se o pecado
ainda estiver lá, mesmo quando eles são lavados, isso significa que
é tão bom quanto não tê-los lavado. Jesus foi crucificado para
lavar os nossos pecados, mas se os seus pecados ainda permanecem, é como se a morte do Senhor tivesse sido nada. Não é verdade? Nós não podemos falar sobre este problema, de uma só vez,
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nesta manhã, mas eu irei falar isso pouco a pouco. A condição
dos seus corações é importante para receber o perdão dos pecados
porque o perdão é realizado dentro dos seus corações.
John Wesley, o fundador da Igreja Metodista, trabalhou passionalmente por Deus. Ele visitou casas para pregar o evangelho,
ajudou aos pobres e entrou em favelas para pregar. As pessoas o
rotularam como o Crente Apaixonado.
Depois de trabalhar na Inglaterra, ele foi aos Estados Unidos
para pregar o evangelho. Naquele tempo não tinham aviões e
também não tinham bons navios como hoje em dia. Ele teve que
atravessar o Oceano Atlântico num pequeno navio. Ao longo do
caminho, o navio passou por uma tempestade. Wesley ficou tão
atemorizado, que ele estava tremendo no fundo do navio. Então,
repentinamente, ele escutou as pessoas cantando louvores.
Quando ele foi à direção de onde os hinos estavam vindo, pessoas
vestidas humildemente estavam no convés, puxando as cordas e
amarrando o navio. Embora o afundamento do navio fosse iminente, eles estavam cantando hinos com pacíficos rostos. Que
tipo de pessoas eram elas, que podiam estar com tamanha paz e
que tinha tanta luz brilhando em seus rostos, mesmo diante da
morte? Ele não conseguia entender. “Eu sou um pastor, um missionário, e eu nem sou um pouco assim...”. O gratificante é que o
navio chegou nos Estados Unidos com segurança. Quando eles
chegaram, uma pessoa, Spangenberg, o qual estava no navio cantando hinos e puxando as cordas, falou com o Wesley.
“Sr. Wesley, posso lhe fazer uma pergunta?”.
“Claro, prossiga”.
“Você sabe quem é Jesus Cristo?” ele perguntou ao missionário.
“Sim, eu O conheço muito bem. Jesus Cristo é o salvador que
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veio salvar todos os seres humanos do pecado”.
“Sim, está correto. Então o salvador dos seres humanos lhe salvou, Sr. John Wesley, dos seus pecados? Você agora está no
pecado ou você foi salvo do pecado?”.
Salvar significa resgatar, certo? Mas se vocês estiverem se esforçando na superfície da Praia Haeundae, e vocês estiverem
dizendo: “Eu estou salvo, vocês estão salvos, nós estamos salvos”,
isso não faz absolutamente nenhum sentido. Quando uma pessoa
que está se esforçando na arrebentação é salva, então ela pode
dizer: “Eu estou salva”. Quando uma pessoa estiver se esforçando
no cabo do pecado e ela diz: “Eu estou salva”, isso é contraditório.
John Wesley não podia responder. Claro, ele podia mais do
que responder, de acordo com a sua sabedoria, mas ele não podia
dizer nada em seu coração. Ele simplesmente se sentou cabisbaixo. Ele conseqüentemente falhou na sua missão nos Estados
Unidos e voltou para casa. Lá, ele entrou numa pequena igreja e
se sentou no fundo. Ele escutou a leitura de Martin Lutero em
Romanos. Lá, John Wesley ganhou um claro testemunho de ter
todos os seus pecados perdoados. Neste ponto em diante, ele
começou a mudar. O apóstolo Paulo também foi assim, D.L.
Moody foi assim, e C.H. Spurgeon foi assim. Os famosos servos
de Deus não viveram sua vida espiritual através dos seus próprios
nomes e seus próprios esforços. Eles superaram o pecado através
do poder de Jesus e, através do poder de Jesus eles pregaram a
Palavra.
Jesus uma vez foi para o tanque de Betesda. De vez em quando
um anjo descia até o tanque e agitava as águas. A primeira pessoa
que entrasse no tanque, quando a água era agitada, seria curada
de qualquer doença que tivesse. Pessoas com várias doenças se
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reuniam ao redor do tanque. O cego, o coxo, o paralítico. Se
fosse hoje, pacientes com câncer certamente estariam lá. Dentre
estas pessoas havia muitos inválidos. Havia um homem que era
miserável, enfermo havia 38 anos, o qual não podia se mover.
Jesus o conhecia, foi até ele e perguntou a ele: “Queres ser
curado?”. Ele não podia ser curado, porém, porque quando a
água era agitada, outras pessoas iam antes dele. Ele era um patético camarada, sempre esperando que algo acontecesse. Assim
como eles disseram: “Ninguém é leal numa doença longa”, eu
não sei se a esposa dele fugiu ou morreu, mas ele não teve família
enquanto sofreu a doença por 38 anos. Ele não podia se mover,
somente podia esticar as mãos e comer as comidas que as pessoas
davam a ele. Era ali mesmo que era o banheiro dele. Ele vivia
com uma vaga esperança que algum dia ele poderia ser o primeiro a entrar na água, quando a água fosse agitada e enquanto
todos estivessem dormindo.
Desculpem-me, mas, nesta manhã, as suas vidas espirituais não
estão assim? Assim como homem enfermo havia 38 anos, vocês
tentam fazer isso, mas não funciona. Vocês estão esperando que
algo aconteça, pensando: “Será que a minha fé de alguma forma
não vai melhorar?”. Não estão vocês esperando a vinda de coisas
incertas? Jesus foi a este homem, mas ninguém sabia quem Jesus
era. O nosso Senhor vem até os nossos corações, de tempo em
tempo. A Bíblia diz:
“Eis que estou à porta e bato; se alguém ouvir a minha
voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele,
e ele, comigo”. (Apocalipse 3:20)
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Jesus bate na porta do nosso coração. “Você quer se tornar
inteiro?” Ele pergunta: “Você quer que a sua fé fique mais forte?”
“Você quer ter uma vida vitoriosa?” “Você quer receber o perdão
dos pecados?”. Amigos, pode o nosso Senhor curar este homem
enfermo rapidamente? Sim, Ele pode! Mas o que o homem
pensa? Ele está falando com Jesus, pensando: “Eu não tenho certeza de quem você seja, mas eu espero que você me empurre para
dentro da água quando ela for agitada”. Amigos, Jesus não faz
vocês trabalharem arduamente ou fazer bem. Ele nos transforma
de dentro para fora. Agora mesmo, é impossível para este homem
tentar sozinho, entrar na água primeiro, quando a água fosse agitada.
Amigos, há algo interessante aqui. Quem diz aqui que pode
agitar a água? Diz um anjo. O que este anjo representa? Na Bíblia,
diz que a lei foi dada através de anjos. Todos os versículos da
Bíblia têm par. Está nos ensinando que tentar manter a lei, para
se tornar justo e para se tornar santo, é tão impossível quanto
para o homem enfermo havia 38 anos, o qual não pode se mover,
tentar entrar na água quando o anjo a agitasse. Se esta pessoa
pudesse entrar na água quando ela fosse agitada e pudesse ser
curado, então não haveria necessidade de ele olhar para Jesus.
Não está correto? Jesus veio para libertar esta pessoa porque ele
não podia entrar na água.
Vamos ver em outro versículo. Em Romanos 3:19 diz:
“Ora, sabemos que tudo o que a lei diz, aos que vivem
na lei o diz para que se cale toda a boca, e todo o mundo
seja culpável perante Deus.”
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Por favor, escutem. A lei é uma coisa boa ou uma coisa má? É
uma coisa boa. O problema é que nós não conseguimos manter a
lei. Se nós pudéssemos manter todas as partes da lei, então não
haveria nada melhor do que a lei. Porque nós não conseguimos
manter a lei, ela é inútil, independente de quão boa ela seja.
Vocês entendem isso? Por que vocês são pecadores? É porque
vocês não conseguem manter a lei. De fato, a lei fala para aqueles
que não a conseguem cumprir.
“Não mentirás. Não adulterarás. Não roubarás. Não enganarás”.
Para quem isto está falando? Diz para aqueles que mentem e
cometem adultério. A lei não fala com aquele que não fez nada.
Deus está nos dizendo para não fazermos tais coisas porque nós
estamos mentindo, cometendo adultério e roubando.
É muito tarde para nós irmos para diante de Deus através da
lei. Se uma pessoa disser que pode cumprir a lei perfeitamente,
ela é hipócrita porque não há ninguém que possa cumprir a lei.
Ele é hipócrita e que age como se cumprisse a lei, embora ela seja
incapaz.
“Mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus testemunhada pela lei e pelos profetas.” (Romanos 3:21)
Foi isso que Deus nos disse no Antigo Testamento. Ele nos
disse que se nós cumpríssemos toda a lei, então seríamos justos.
Nós tentamos arduamente cumprir a lei, para que nós nos tornássemos justos. Mas nós quebramos todas as partes da lei. Um
caminho para nós nos tornarmos justos que não tem nada a ver
com a lei veio até nós agora.
Amigos, há um copo aqui. Vamos dizer que isso seja justiça e
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este aqui seja justiça do Pastor Ock Soo Park. Quando eu peco,
essa justiça se quebra ou não? Sim, se quebra. Então eu não iria
ajuntar tudo para consertá-lo? Porque eu não posso ir para o céu
se eu não sou justo, sempre que eu pecar eu direi: “Oh Senhor,
por favor, perdoe-me”. Eu iria tentar novamente juntar a minha
justiça de volta, colar e remendar. Mas em Isaías, diz que a nossa
justiça é como trapo de imundícia. Este quebrado e arruinado
copo é a nossa justiça. Nós nos esforçamos para remendá-lo e
ajuntar tudo, decorá-lo e ir para o céu. Mas quando remendamos
um lado, o outro lado quebra. Quando nós colamos o outro lado
começa a fender. É tudo muito miserável diante dos olhos de
Deus. É por isso que Deus diz: “Hei, você está lutando contra
isso. Eu irei lhe dar a justiça de Jesus, então venha ao céu com
isso”. É isso que Ele diz.
Vocês precisam de justiça para ir ao céu. Amigos, que justiça
quebra quando eu peco? É a minha justiça que quebra não a justiça de Jesus. Se Jesus pecar, então isso é um grande problema.
Não há jeito de irmos para o céu se este copo quebrar. Amigos,
não está correto? Minha justiça já é lixo, já está quebrada e já está
completamente arruinada.
A razão pela qual Pastor Park pode falar alto que ele pode ir
para o céu é porque ele recebeu a justiça de Jesus. Independente
de que erro eu tenha cometido, a justiça de Jesus não quebra.
Assim, eu tomo a justiça de Jesus comigo e Jesus toma a minha
quebrada e suja justiça. Deus vê isso e diz: “Ah, Ele pecou e não
vai funcionar. Execute-O”. Foi por isso que Jesus tomou o nosso
lugar e foi crucificado. Todas as coisas más que nós fizemos foram
para Jesus. Por outro lado, a justiça de Jesus, e fazer boas coisas e
verdadeiramente trabalhar, e obedecer exatamente a Palavra de
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Deus passou completamente para nós.
É por isso que quando vocês forem para o céu, vocês não
podem levar a sua justiça do que vocês fizeram. Pessoas tolas
olham para a sua própria justiça. Elas se comparam com os
outros e se confortam, pensando que são um pouco melhor. Elas
cobrem e decoram a sua pessoa. Elas pensam que podem ir para
diante de Deus com a sua própria justiça. De acordo com o conceito de Deus, isso não é bom o suficiente. Esta pessoa está destinada a ir para o inferno. Eu não posso ir para diante dEle com as
minhas próprias coisas porque toda a minha justiça já está quebrada. Então, tremendo, eu digo: “Não vai funcionar”. Então
Jesus diz: “Hei, Pastor Park! Eu irei lhe dar a Minha justiça. Vá
com a Minha justiça”.
Então eu vou corajosamente com a justiça de Jesus. Eu sou
justo, não sou? Amigos, uma pessoa justa é uma pessoa justa.
Digam-me, quem é rico? Se vocês tiverem muito dinheiro, então
vocês são ricos. Quem é mendigo? Se vocês não tiverem nenhum
dinheiro e estiver esmolando, então vocês são mendigos. Está
correto. Assim, uma pessoa justa não é alguém especial, mas uma
pessoa que tem justiça. Isso é uma pessoa justa.
Na Bíblia diz: “Não há justo, nem um sequer”. (Romanos
3:10) Quando vocês olham para a sua própria justiça, não há
nenhuma pessoa justa. Mas há muitas pessoas justas que têm a
justiça de Jesus, que vem de Deus. Diz que Noé era uma pessoa
justa. No livro de Tiago está escrito:
“Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo.” (Tiago
5:16)
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Em Salmos diz:
“Os caminhos do justo são diferentes do caminho dos
pecadores”.
Diz que Deus escuta a oração dos justos. Ninguém é justo com
a sua própria justiça, mas se nós tivermos a justiça de Jesus, nós
somos pessoas justas, ou não? Nós somos.
Amigos, do que vocês precisam, quando pegam um ônibus
expresso? Todos vocês precisam de uma passagem. Independente
de como vocês conseguiram, se vocês tiverem a passagem, então
vocês podem entrar no ônibus. Como vocês podem ir para o céu?
Tudo que vocês precisam é justiça. Vocês vão adiante com a justiça de Jesus, a justiça que vem através do Senhor, nos justificando. É por isso:
Quando Ele vier com o som da trombeta,
Oh, então eu serei encontrado por Ele,
Vestido somente com a Sua Justiça,
Sem culpa para ficar perante o trono.
Isso é um hino. Nós podemos ir corajosamente para o céu.
Amigos, suponham que vocês não tenham dinheiro para comprar
a passagem e eu compre a passagem para vocês. Só porque
alguém comprou por você, você se sentiria inseguro e com medo
de pegar o ônibus? Não, não ficaria. Enquanto você tiver uma
passagem, você sentará lá pacificamente e desfrutará tudo do ônibus. Quando vocês forem para o céu, vocês precisam levar justiça,
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gem. Porque nós precisamos ir com a justiça de Jesus, não
importa que tipo de pessoa você seja. Nós vamos com a fé de
acreditar na justiça de Jesus.
Em breve, todos nós iremos para o paraíso. Então e daí se
sofrermos um pouco nesta terra? E daí se nós passarmos um
pouco de fome. E daí se formos maltratados pelos outros um
pouco? E daí se nós formos xingados? Eu carrego minha identidade, minha carteira de habilitação, e meus cartões de crédito na
carteira, quando eu viajo. Independente para onde eu vá, eu sempre carrego a minha carteira de habilitação comigo porque sempre está dentro da minha carteira. Se eu perder a minha carteira,
eu perco a minha carteira de habilitação com ela. E se for encontrada, ambas serão encontradas. Se a minha carteira for agarrada,
então a minha carteira de habilitação também será agarrada. Se a
minha carteira for queimada a minha carteira de habilitação também o será junto. Da mesma forma, todos os meus pecados
foram lavados e eu estou dentro de Jesus através da fé nEle. O
Senhor sempre está comigo e eu estou no Senhor. Se a minha
carteira for para Seul, minha carteira de habilitação também vai
para Seul. Se a minha carteira vai para Busan, a minha carteira de
habilitação também vai. Se Jesus estiver em Seul, eu também
estou. Quando Jesus vai para Busan, eu também. Quando Jesus
for para o céu, eu também irei para o céu. Vocês acham que eu
tenho habilidade de colocar uma escada e escalá-la até chegar ao
céu? Não, é tudo cumprido através de Jesus. Assim, nós devemos
ser justos, como Jesus, para ir até Ele por causa da Sua justiça.
É isso que Romanos capítulo 3 versículo 21 explica claramente.
Há uma outra justiça de Deus que veio para nós, que não tem
nada a ver com a justiça ganha mantendo a lei. Essa é a justiça
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que Jesus Cristo deu para nós. Jesus foi crucificado pelos nossos
pecados.
“Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para
todos [e sobre todos] os que crêem; porque não há distinção”. (Romanos 3:22)
Amigos, se eu estiver aqui em pé com outra pessoa, nós dois
não podemos ser justos exatamente da mesma forma. Uma pessoa deve ser melhor ou pior do que a outra pessoa. Elas não
podem ser exatamente iguais, se for através de suas próprias condutas. Amigos, mas não vamos com as nossas próprias condutas.
Nós vamos através da graça que Jesus deu a nós. Porque a justiça
de Jesus é toda igual, não há distinção. Realmente não tem nada
a ver com as nossas obras. No versículo 23:
“Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus.”
Deus lhes vê e diz que vocês são justos. Se o Pastor Park lhes
virem e disser que vocês são justos, isso é inútil porque eu não
tenho poder para garantir as minhas palavras. Mas e quando
Deus diz: “Vocês são justos”? Deus pode chamar uma pessoa de
justo enquanto ela não é? Deus não pode chamar um pecador de
justo. Eu pequei, então eu não sei porque Deus está me chamando de justo. Eu procurei cautelosamente como isso poderia
acontecer. Deus me amou e para me tornar justo, Ele enviou
Jesus para ser crucificado e Ele lavou os meus pecados. Ele viu
que todos foram lavados e então, quando Ele me viu, Ele viu que
eu era justo.
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Deus, como eu fui purificado? “Eu recebi toda punição por
todos os seus pecados na cruz há 2000 anos atrás. É por isso que
você é justo”. É isso que a Bíblia diz. É nisso que nós cremos, nós
não cremos no Jesus que foi crucificado, mas que falhou ao lavar
os nossos pecados. Nós cremos no Jesus que foi crucificado e O
qual lavou os nossos pecados. Algumas pessoas dizem: “Jesus
lavou o nosso pecado original, mas não lavou o nosso pecado diário”. Isso é o que muitos teólogos de hoje em dia dizem. A Bíblia
não nos diz isso. A Bíblia nos diz que todos os nossos pecados
foram lavados com a crucificação de Jesus. Se Jesus lavou o nosso
pecado original e não lavou os nossos pecados diários, então
como lavamos esse pecado diário? Nós não podemos lavar os
pecados pelo nosso próprio esforço. Jesus é quem tem que lavar
por nós. Jesus não disse, quando Ele lavou os nossos pecados:
“Eu irei lavar metade, e vocês lavam o resto”. E Ele também não
disse: “Hei, eu irei lavar 99.99%, e vocês lavem o 0.01% restante”. Se vocês tiverem cem pecados, e se Jesus lavou 99, vocês
devem ir para o inferno por causa de um pecado que restou.
O sangue da cruz é um sangue perfeito. Porque é perfeito, não
é o sangue que lava alguns pecados e deixa alguns para trás.
Lavou todos os pecados perfeitamente. Há muitas palavras assim
na Bíblia. Sim, há muitas palavras sobre receber o perdão dos
pecados na Bíblia. Nos últimos 25 anos, eu estudei cada tipo de
forma para receber o perdão dos pecados. Como os pecados
foram lavados no Antigo Testamento, como Davi recebeu o perdão dos pecados, está tudo ali. O que eu estou lhes dizendo está
baseado na Palavra de Deus.
Nós não devemos estar confessando: “Eu roubei”, “Eu assassinei”, “Eu menti”. Nós devemos confessar que nós somos huma154
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nos por natureza que somente podemos pecar. Quando um
espião confessa que ele é um espião, ele não confessa: “Eu vazei
informações ultra secretas”. Ele confessa que é um espião. Não há
esperança em nós. Assim como a pêra vem da pereira, e assim
como a maçã vem da macieira, nós somos maus humanos que
não fazemos nada se não pecar. Nós somos árvore de pecado.
Quanto mais tentamos mais pecados cometemos. Vá em frente,
tente não pecar. Vocês vão acabar pecando mais ainda. Se vocês
ainda não tentaram, então vocês não saberão, mas se vocês já tentaram, vocês saberão. É por isso que Jesus deve nos tornar perfeito.
Quando Jesus foi crucificado pelos nossos pecados, Ele não
deixou restar alguns pecados. Ele cuidou de todos os pecados perfeitamente e foi crucificado. Amigos, a palavra Jesus significa a
salvação do Senhor. Crendo no fato de que Ele te salvou dos seus
pecados é crer em Jesus. Crer que todos os seus pecados foram
perdoados é crer em Jesus. Crer que todos os seus pecados foram
lavados limpidamente é crer em Jesus. Se os seus pecados ainda
permanecem, mesmo que Jesus Cristo tenha sido crucificado,
então é como se Ele nunca tivesse morrido na cruz. Se vocês
comprarem uma passagem para o ônibus expresso, mas não
entrar no ônibus, é a mesma coisa que não ter comprado a passagem.
Como os nossos pecados foram lavados limpidamente? Foram
lavados limpidamente através do sangue de Jesus. Amanhã de
manhã, eu irei lhes dizer em detalhes o processo de como o nosso
pecado que permanece nos nossos corações, esse pecado que
constantemente nos faz equivocar, é lavado limpidamente através
do sangue de Jesus. Amanhã eu irei lhes dizer o processo de como
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os nossos pecados são perdoados. Depois de amanhã, eu irei lhes
dizer o processo de como andar com o Senhor e eu irei concluir
falando sobre como viver uma vida espiritual, depois de vocês
receberem o perdão dos pecados.
Estimados amigos! Há vinte e cinco anos atrás, eu estava
sofrendo tanto por causa do pecado. Não é porque eu não ia à
igreja; naquele tempo, eu era um membro do grupo dos jovens,
um membro do coral e professor da Escola Dominical. Eu estava
sofrendo por causa do pecado, mas eu recebi o perdão dos pecados através da graça de Deus. Quando eu leio a Bíblia, depois
que eu recebi o perdão dos pecados, meus olhos se abriram. A
Bíblia fala muito sobre o perdão dos pecados e eu peguei como
minha obrigação testemunhar sobre isso. Num certo momento,
eu estava me preparando para ir para o exterior como missionário.
Tudo estava preparado, mas Deus falou ao meu coração: “Não vá
para o exterior. Fique na Coréia e pregue o Evangelho para aqueles que não conhecem o perdão dos pecados”.
Foi difícil para eu desistir de sair como missionário, mas pela
mão de Deus, eu viajo por toda Coréia falando sobre o perdão
dos pecados. Eu não estou querendo agradar os seus ouvidos. Se
estas palavras entrarem para remover todas as dúvidas do seu
coração e lhes lavar dos seus pecados, eu alegremente continuarei
com este trabalho, independente da dificuldade que possa me
trazer.
Estimados cidadãos de Busan, eu tive muitas conferências em
outras cidades. Há alguns anos atrás eu tive uma conferência na
Base da Força Aérea, que é perto daqui, mas esta é a primeira vez
que eu tive uma conferência desta magnitude em Busan. Durante
esta conferência, eu quero ver a imagem destas pessoas podendo
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dizer: “Eu fui libertado do pecado”, “Eu nasci de novo”, “O problema entre o Senhor e eu foi resolvido”, “Agora eu tenho a vida
eterna”, e “Mesmo que eu morra hoje, eu estou feliz”. Eu creio
que o Senhor ficará contente com isso. Eu sinceramente espero
que todos vocês possam se tornar tais pessoas.
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