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Até agora, nós falamos mais sobre a condição do coração de
uma pessoa que pode receber o perdão do pecado. Nesta manhã
e nesta noite, eu gostaria de lhes dizer especificamente sobre
como os nossos pecados podem verdadeira e completamente ser
redimidos. Muito está escrito na Bíblia sobre isso, começando
do livro de Gênesis ao longo até Apocalipse. Eu gostaria de falar
disso colocando junto algumas passagens da Bíblia que concorde
com redenção.
Também, quando eu fizer perguntas, por favor, respondam-na
em seus corações, quando a ouvirem. Eu espero que esta manhã
seja benéfica e vantajosa para todos vocês. Eu espero que estas
palavras encontrem lugar em seus corações, não como conhecimento, mas como fé, não como teoria, mas como realidade.
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Nós iremos iniciar lendo Hebreus capítulo 10 começando do
versículo 1.
“Ora, visto que a lei tem sombra dos bens vindouros,
não a imagem real das cousas, nunca jamais pode tornar
perfeitos os ofertantes, com os mesmos sacrifícios que,
ano após ano, perpetuamente, eles oferecem. Doutra
sorte, não teriam cessado de ser oferecidos, porquanto
os que prestam culto, tendo sido purificados uma vez
por todas, não mais teriam consciência de pecados?
Entretanto, nesses sacrifícios faz-se recordação de pecados todos os anos, porque é impossível que o sangue de
touros e bodes remova pecados.”
Pule um pouco, e vamos ler a partir do versículo 10.
“Nessa vontade é que temos sido santificados, mediante a
oferta do corpo de Jesus Cristo, uma vez por todas. Ora, todo
sacerdote se apresenta, dia após dia, a exercer o serviço sagrado e
a oferecer muitas vezes os mesmos sacrifícios, que nunca jamais
podem remover pecados; Jesus, porém, tendo oferecido, para
sempre, um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à destra
de Deus, aguardando, daí em diante, até que os seus inimigos
sejam postos como estrado dos seus pés. Porque, com uma única
oferta, aperfeiçoou para sempre quantos estão sendo santificados.
E disto nos dá testemunho também o Espírito Santo; porquanto,
após ter dito: Esta é a aliança que farei com eles depois daqueles
dias, diz o Senhor: Porei no seu coração as minhas leis e sobre a
sua mente as inscreverei, acrescenta: Também de nenhum modo
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me lembrarei dos seus pecados e de suas iniqüidades, para sempre. Ora, onde há remissão destes, já não há oferta pelo pecado.”
Eu li até o versículo 18. Amigos, eu vivo em Daechi-dong,
Gangnamgu, Seul. Minha casa fica bem próxima ao Estádio
Olímpico. Durante os últimos Jogos Asiáticos, quando eles tiveram competições, tal como maratona, as ruas foram interditadas
e foi muito inconveniente. As manchetes de todos os jornais disseram que os Jogos Asiáticos eram um grande sucesso. Dentre os
sucessos, cronômetros e procedimentos de cálculos computadorizados avançaram a tal ponto que eles podiam medir o tempo
de um centésimo de segundo. Eu não sei os detalhes, mas do
que eu li no jornal, manter o recorde se tornou mais fácil.
Há algum tempo atrás, os humanos inventaram o semicondutor e agora estão usando em tudo. Semicondutores eram considerados inúteis porque não eram condutores e nem não-condutores. Nossa vida, porém, se tornou muito conveniente, desde a
vinda revolucionária do semicondutor. Computadores, calculadoras eletrônicas, e coisas similares de produtos que se tornaram
parte do nosso trabalho e diversão, desta maneira hoje os semicondutores se tornaram uma parte inseparável de nossas vidas.
Muitas máquinas úteis foram inventadas ou aperfeiçoadas
através da invenção do semicondutor. Agora mesmo, nós estamos filmando isso em vídeo. Eu penso que o mundo se tornou
num ótimo lugar para se viver, sempre que eu assisto, em casa,
vídeos dos nossos retiros e conferências. É tão bom ver estas coisas que eu esqueci da conferência que nós gravamos posteriormente. Até mesmo agora, eu vejo pessoas andando em volta
segurando vídeo câmeras. Eu tenho certeza que elas filmaram os
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seus rostos, permitindo-nos colocá-las neste vídeo e permitindo
que eu veja sempre que eu pensar em vocês.
Com a tecnologia da medicina avançada, nós somos capazes
até de filmar partes do corpo que nós não podemos enxergar
com os nossos olhos, assim como o coração, fígado, e estômago.
Infelizmente, porém, nós humanos não fomos capazes de fazer
máquinas que pudessem ver dentro de nossos corações e mentes
humanas. Eu não sei quando tal máquina será inventada, mas
quando for, eu planejo comprar uma, não importa o quão caro
ela seja. Eu irei comprar e colocar na entrada da igreja. Quando
os irmãos e irmãs entrarem, um por um, eu irei me sentar do
outro lado da tela e ver, assim como eles fazem quando pegam
avião. Eles colocam a mala na esteira e assistem passar. Eles checam com um raio-X. Quando vocês vierem à nossa igreja, eu irei
colocar uma cadeira e fazê-los sentar atrás da máquina.
“Oh, quem é você? Tal e tal Kim, tal e tal Lee, Diácono tal e
tal”. Estalo! Nós iremos tirar a foto. “Ancião Kim, você ainda
tem pecado em seu coração. Ancião, por favor, venha mais
perto”.
“Veja, esta é a foto que nós tiramos do seu coração, Ancião
Kim. Vê? Você ainda tem sujos pecados. Arrependa-se!”. Amigos,
isso não seria bom?
“Irmão Kim, venha aqui. Vamos ver se a sua fé é boa ou má”.
Nós tiraríamos fotos: “Clique”.
“Uau, Irmão Kim, todos os seus pecados foram lavados limpidamente”.
Se isso fosse possível, eu acho que muitas pessoas iriam querer
vir para ver se elas tiveram seus pecados lavados ou não. R$
5.000 por foto seria caro? Talvez eu lhes desse um desconto. E
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R$ 1.000, soa bem? De qualquer forma, seria maravilhoso ter
uma máquina dessa. As pessoas pensam e fazem planos do jeito
que querem. Elas não sabem nada sobre os seus corações. Elas
não sabem o quão pouco ou tantos pecados que têm. As pessoas
precisam encontrar os seus corações, mas não há nada neste
mundo que irá ajudá-los nisso. Na Bíblia está escrito.
“Enganoso é o coração, mais do que todas as cousas, e
desesperadamente corrupto; quem o conhecerá?”
(Jeremias 17:9).
Estas palavras dizem que ninguém conhece o seu coração.
O que realmente é interessante é que as palavras da Bíblia
refletem o nosso coração. Uma vez tinha uma mulher que foi da
Coréia para a Alemanha como enfermeira. Esta mulher sempre
havia ido para igreja, mas quando ela foi para Alemanha, ela
recebeu o perdão do pecado e nasceu de novo. Amigos, só porque ela nasceu de novo na Alemanha, significa que ela recebeu a
salvação alemã? Independente de vocês serem salvos na Coréia,
ou na Alemanha, é tudo a mesma coisa. Não há salvação desta
maneira doméstica ou internacional. Salvação é realizada no céu.
Mesmo que vocês tenham recebido a salvação na Alemanha, essa
salvação foi realizada no céu.
Esta irmã ficou tão feliz depois de ser salva que ela perguntou
ao missionário da Alemanha: “Há algum pastor na Coréia que
ensine corretamente o perdão do pecado desta forma?”. O missionário disse a ela para procurar pelo Pastor Ock Soo Park em
Daegu. Ele também disse a ela que se ela fosse até o Pastor Park
ela poderia escutar sobre o perdão do pecado. Da Alemanha ela
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me mandou uma carta.
“Querido Pastor Park, eu fui salva de tal e tal forma. Eu escutei sobre você através de um certo missionário da Alemanha. Por
favor, diga-me sobre qualquer conferência que vocês irão ter”.
Nós conduzimos três ou quatro conferências em grandes cidades por ano, e nós temos muitas pequenas conferências em igrejas locais. Eu recebi a carta quando nós estávamos para ter uma
grande conferência em Daegu. Eu escrevi uma resposta para ela,
dizendo: “Nós iremos ter uma conferência em Daegu em tal, a
tal dia”. A irmã queria convidar o seu pai para a conferência e
ligou para ele da Alemanha, com grande despesa: “Pai, pai, por
favor, participe da conferência do Pastor Park em Daegu”.
O pai dela estava vivendo em Namhae, que fica na Província
do Sul de Kyungsang. Ele era presidente da Corporação Expressa
Namhae. Ele freqüentava o templo de Confúcio e sempre dizia:
“Foi isso que Confúcio disse... Foi isso que Mencius disse...”. Ele
era um homem bem idoso. Já que ela tinha gastado muito
dinheiro para fazer a ligação para convidá-lo para a conferência,
não havia forma de não ir. Ele não tinha idéia do que fazer porque nunca em sua vida ele quis ir às reuniões dos “doidos por
Jesus”. Ele estava indeciso, e a sua filha deve ter se preocupado
com ele, então ela deu a sua amiga, a qual estava para sair de
férias, despesas para viagem e lhe pediu um favor.
“Eu irei lhe pagar metade das despesas de sua viagem se você
for à Coréia e , lá, você levar o meu pai a conferência do Pastor
Park”.
Como resultado, o pai dela foi arrastado contra a vontade de
ir para a conferência, como um animal sendo arrastado para o
matadouro. Para fazer com que a sua filha soubesse que ele
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estava participando da conferência, ele veio até mim e me cumprimentou.
“Minha filha é a tal e tal, e eu sou o tal e tal”.
A conferência continuou, mas ele não achou nem um pouco
interessante.
“Tudo que eles dizem é quão maravilhoso Jesus é. Eles não
dizem mais do que isso”, era a sua avaliação.
Ele queria ir para casa, mesmo antes da conferência acabar.
Ele pensou no quanto a sua filha ficaria decepcionada, a qual
estava vivendo no exterior, se ele voltasse para casa sem ficar até
o fim. Então ele passou cada dia da conferência, matando tempo.
Ele estava cheio de reclamações e o seu rosto sempre estava
amassado, mas sempre que ele vinha para mim, ele dizia: “Oh
Pastor. Você está fazendo um ótimo trabalho”. Eu estava trabalhando por nenhum propósito. Ele ficava entediado porque não
havia ninguém que ficasse em sua companhia. Ele sentava aqui e
ali. Ele vinha aqui e escutava e depois ele ia para lá e escutava. A
conferência ia terminar na Sexta-feira e já era Quinta-feira de
noite. Depois que os sermões terminaram, eu pedi às pessoas
que queriam receber o perdão do pecado para virem na frente,
mas este idoso nunca havia vindo.
A conferência era numa montanha e as pessoas tinham que se
reunir para falar sobre o perdão do pecado. Era muito escuro
para este idoso homem ficar lá fora, e como ele não conhecia
ninguém, ele simplesmente voltou para dentro. Depois de um
tempo, ele voltou curioso e veio para onde nós estávamos. As
pessoas continuaram falar. Ele foi para o quarto de trás e pegou
uma cadeira. É realmente incrível como o Espírito Santo de
Deus trabalha. Nós dizemos muitas coisas, mas se somente uma
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Palavra entrar na pessoa, esta pessoa pode ser completamente
transformada. Naquela Quinta-feira de noite, ele se sentou e
ouviu, e porque a Palavra de Deus tem poder, ele recebeu o perdão do pecado. Ele percebeu o segredo do perdão do pecado.
Aleluia! Depois ele quis que a gente fizesse que a conferência
alongasse. Ele estava tão agradecido e não podia parar de sorrir.
No final, ele voltou para Namhae.
Algum tempo se passou, e eu recebi um telefonema.
“Pastor Park! Eu não posso lhe pedir para vir até Namhae só
por minha causa, mas se por algum acaso você passar por aqui,
por favor, dê uma parada aqui”.
Já que ele me pediu com tanta sinceridade, eu passei por ali
propositalmente. Eu dirigi na ponte dianteira, fui por todo o
caminho ao redor e parei na ponte dianteira de novo. Ele estava
tão feliz em me ver. Há um problema que eu sempre passo
quando eu vou para Namhae ou Choongmun, e é o mesmo problema que eu tenho quando venho para Busan. As pessoas que
vivem à beira mar sempre gostam de frutos do mar cru, mas eu
na verdade não ligo muito para isso. Já que é o que as pessoas
que vivem à beira mar gostam, é o que eles freqüentemente me
servem quando eu os visito. Eles, às vezes, me pedem para comer
pequenas lulas que ainda estão mexendo seus tentáculos. De
qualquer forma, eles dizem que as águas de Namhae são as mais
limpas da Coréia, e que o fruto do mar de Namhae é o mais gostoso. Ele preparou uma deliciosa refeição para mim, com todo o
seu coração.
Quando nós nos sentamos, ele me disse: “Pastor, meu único
prazer na vida costumava ser acordar cedo de manhã e atirar
com os anciãos da vila. Depois da conferência, dentro de um
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mês, eu acabei de ler todo o Antigo e Novo Testamento”.
Considerando que antes ele ia atirar flechas, agora ele lia a Bíblia,
o que ele nunca havia feito antes. Eu estava impressionado de
como o Espírito Santo de Deus estava trabalhando. Depois ele
fez uma observação: “Pastor, há algumas histórias estranhas na
Bíblia”.
“Que histórias?”.
“Você sabe. Eu estava esperando para lhe perguntar isso, Pastor.
Eu costumava ir para o templo de Confúcio e eu sempre lia os
trabalhos de Confúcio. Confúcio dizia coisas tais como: ‘Seja
paciente, benevolente, não crie inimigos’. Ele dizia palavras tão
preciosas. As palavras de Deus são boas, também, mas na Bíblia,
há algumas histórias escandalosas”.
“Que histórias você se refere?”. Eu perguntei.
“Quando eu li a Bíblia, eu vi que um homem teve relações
com a sua nora, e filhas tiveram relações com seu pai. Por que
eles escreveram histórias tão escandalosas no livro santo?”. Há
história de Judá tendo relações com a sua nora e tendo um bebê.
Muitos tiveram relações com suas filhas. Houve até irmãos tendo
relações com suas irmãs.
“Eu pensei que a Bíblia fosse um livro bom. Deveria ter
somente boas histórias. Estas histórias fazem meu rosto ficar vermelho e eu não consigo continuar a ler. Pastor, por que isso? Por
que eles escreveram tais histórias?”.
Pastores recebem todos os tipos de perguntas e não há jeito de
saber como responder a todas elas.
Um dia, um professor disse aos seus alunos: “Crianças, se
vocês tiverem alguma dúvida, perguntem hoje”.
“Professor, quantos cabelos você tem na cabeça?”.
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“Não seja espertinho, e não faça perguntas impertinentes.
Pergunte sobre algo do livro”.
“Está bem, então quantas palavras há no livro?”.
De qualquer forma, eu estou lhes dizendo sobre estes tipos de
perguntas. Este irmão realmente estava seguindo ao Senhor. Ele
havia jogado fora tudo que era precioso para ele e ele havia voltado a sua fé para Jesus. Se ele fosse uma pessoa que eu tivesse
conversado freqüentemente, eu poderia ser pego dizendo:
“Nossa, eu não sei sobre isso”, mas com ele, eu não podia
somente fingir algo sem sentido ou dizer: “Eu não sei”. Pastores
tropeçam nessas situações complicadas. Muito rapidamente, eu
fechei meus olhos e abaixei a minha cabeça. “Senhor, seu servo é
tão tolo que ele não consegue nem responder a uma pergunta
deste homem. Esta é uma pergunta que ele está me perguntando
pela primeira vez em sua vida. Por favor, dê-me a sabedoria de
poder respondê-la”.
Enquanto eu tive meus olhos fechados por alguns segundos,
Deus me mandou uma compreensão. “Senhor Choi, esta é a
diferença entre a Bíblia e outros livros”.
“Tem que ter estas histórias escandalosas para ser diferente dos
outros livros?”.
“Não”.
Amigos, vamos supor que eu tenha envelhecido e morrido.
Enquanto eu vivi neste mundo, houve as boas coisas que eu fiz e
as coisas más que eu fiz. Meus discípulos ou meus alunos, que
são todos pastores, escreveriam sobre mim, dizendo: “Durante a
sua vida, Pastor Ock Soo Park cumpriu isso e aquilo”. Eles iriam
escrever boas coisas. Eles não iriam escrever sobre coisas más,
escreveriam? Se possível, eles fariam o seu melhor para esconder
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as coisas más. Ao contrário, porque a Bíblia é o espelho dos nossos corações, revela por escrito os nossos corações exatamente
como eles são. As pessoas agem como se elas fossem calmas e
gentis, mesmo que elas tenham pensamentos adúlteros em seus
corações. Mesmo que elas tenham o coração de odiar outros,
elas têm um sorriso hipócrita em seu rosto, dizendo: “Oi, como
você vai?”.
Na Bíblia, vocês podem achar muitos diferentes tipos de histórias. E sim, há muitas histórias de adultério e imundícia. É por
isso que nós temos estas coisas nos nossos corações.
Um sogro dormindo com a sua nora, e o pai dormindo com
as suas filhas. Vocês podem não fazer estas coisas. Mas amigos,
todos nós temos corações adúlteros. A Bíblia registra isso e revela
este aspecto dobre sobre nós e nos faz perceber isso. Se não tivéssemos coisas sujas em nossos corações, então sujas histórias não
teriam sido escritas. Porém, porque o nosso coração está cheio
de coisas sujas, a Bíblia revela tudo e mostra o nosso coração.
Quando ele escutou a minha explicação, ele disse: “Isso é maravilhoso. A Bíblia é de fato verdadeira. As palavras de Confúcio
são hipócritas, mas a Biblia é a verdade”. Desde então, ele começou a ler mais a Bíblia.
Amigos, nesta manhã, eu não quero dizer a vocês como nós
construímos igrejas ou que plano nós temos para a nossa igreja.
Eu quero falar com vocês sobre um problema dos seus corações
que vocês sozinhos não sabem nada. Se eu pudesse dizer: “Olhe,
isso é o seu coração” e mostrasse o seu coração, isso poderia ser
maravilhoso, mas eu não posso fazer isso.
Depois do sermão na primeira noite, eu desci do palco. Um
estudante me disse: “Pastor, o que é pecado? Você poderia, por
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favor, conversar comigo sobre o pecado?”. Então eu expliquei
sobre pecado para ele.
“Pastor”, ele disse: “Como isso pode ser pecado?”.
“Bem, porque você não pode enxergar pecado com os seus
olhos, eu não posso mostrar para você dizendo: ‘É isso que é o
pecado’, mas uma coisa chamada pecado existe”. Se eu pudesse
desenhar o pecado dos seus corações, vocês facilmente iriam
reconhecer e dizer: “Ah, então é assim que parece o pecado”. Por
exemplo, quando vocês tiram o sangue de uma pessoa que tem
tifóide e olha debaixo do microscópio, vocês podem ver os germes da tifóide se movendo para trás e para frente. Não seria bom
se vocês pudessem tirar seu pecado e ver? Mesmo que vocês
tirem um raio-X, ou tire sangue e examine, o pecado não irá
aparecer. Mesmo se os seus pecados foram lavados, vocês não
podem provar fisicamente independente deles terem sido lavados ou não. Não é isso que é pecado? E se for, o que pode provar
que eles foram lavados? Somente há uma coisa que pode provar
isso e isso é a Palavra de Deus.
Ao checar se os pecados deles foram lavados ou não, muitas
pessoas hoje não querem depender da Palavra de Deus. Quando
elas vão para as montanhas orar, falar em línguas, e profetizar,
elas pensam que os seus pecados foram lavados limpidamente.
Muitas pessoas seguram a superstição na crença que seus pecados
foram lavados limpidamente quando suas lágrimas começaram a
sair e seus corações ficaram cheios de emoção. Isso é somente
superficial. Hoje, superstições estão se tornando muito popular
na igreja. Não é que os pecados são lavados limpidamente
quando vocês se sentem bem e não foram lavados quando vocês
não se sentem bem. Independente de como vocês se sintam,
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vocês devem saber como seus pecados foram lavados limpidamente.
Agora, eu falei sobre muitas coisas. Eu acho que a minha
introdução foi muito longa. Amigos, Deus, também, quer lavar
os nossos pecados. Deus não somente lava o nosso pecado. Deus
também especificamente nos ensina o processo de ter o nosso
pecado lavado limpidamente. Ele quer que vocês percebam: “Ah,
há! Então foi isso que fez meus pecados serem lavados”, e foi por
isso que Deus nos deu os 66 livros do Antigo e Novo
Testamento. Ainda precisamos de alguém para explicar claramente como os nossos pecados podem ser lavados limpidamente,
de acordo com a Bíblia porque as pessoas não sabem sobre estas
coisas. Essa é a obrigação de um pastor.
Quando vocês recebem o perdão do pecado, a Palavra tem
um sabor mais doce do que o mel porque o Espírito Santo está
dentro de vocês. Vocês sentirão falta de culto, se vocês não forem.
Seus corações irão inundar de amor, vocês estarão em paz, e
vocês serão capazes de viver uma boa vida. Porém, falar para uma
pessoa que não teve seus pecados remidos: “Não peque!”, “Não
roube!”, “Dizime”, “Leia a Bíblia”, somente acrescenta fardos.
Seriam eles capazes de fazer estas coisas? As pessoas que tiveram
seus pecados lavados limpidamente através desta conferência
irão sentir o Espírito Santo em seus corações e elas terão mudanças depois de simplesmente uma noite. Há pessoas aqui que são
assim, não tem?
Depois de passar uma noite, você sabe que a paz entrou no
seu coração e você sente que você mudou. É por isso que a coisa
mais importante para nós é perceber o segredo do perdão do
pecado e como nascer de novo. Os pecados do seu coração
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devem ser lavados.
Depois de vir aqui para o Salão Mugunghwa, eu vi as facilidades ao redor. O edifício foi bem construído. Eu fiquei tocado,
quando eu li a introdução de como o Salão Mugunghwa foi
construído. Diz que este Salão foi construído pelo propósito de
espalhar o evangelho e educar as pessoas da região de Busan. Eu
sou tão grato que eu pude vir a este maravilhoso salão e dar os
meus sermões. Amigos, este microfone aumenta a minha voz
como se deve, não é? Este salão tem um bom sistema de altofalante. Eu conduzi muitas conferências em muitos grandes
salões, mas eu nunca vi um sistema de alto-falante tão bom
quanto este do Mugunghwa. Não parece muito bom por fora,
mas tem ótima capacidade.
Amigos, há um microfone aqui. Se o fio deste microfone for
cortado de alguma forma, poderia fazer o som que faz agora?
Não poderia. O que nós precisamos fazer, se isso acontecer? Um
técnico iria vir e procurar onde o fio foi cortado e reconectá-lo.
Então voltaria a funcionar. Amigos, se Espírito Santo entrar em
vocês, vocês não podem fazer nada se não mudar. Se vocês ainda
amarem o mundo, depois de receber o perdão do pecado, se
vocês ainda viverem uma vida carnal, tem algum tipo de problema. Quando o muro entre Deus e nós é resolvido, desde esse
momento, nós somos capazes de andar com Jesus.
Nós pedimos para vocês levantarem suas mãos e virem para
frente toda noite. Há uma razão para que nós tenhamos pessoas
em todos os cantos pregando o evangelho. Por que elas estão
fazendo isso? Este lugar é como um hospital. Quando vocês vão
para o hospital, há médicos. Se um médico estiver muito ocupado e tiver muitos pacientes, o médico reúne os pacientes e
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joga um amontoado de aspirina neles, falando para eles engolir?
Ele não pode fazer isso. Só porque um médico está ocupado, ele
ou ela não pode meramente passar matadores de dor para todo
mundo, ou mandá-los para casa depois de esfregá-los com iodo.
Ele pega o estetoscópio e diagnostica um paciente por vez.
Quando ele pergunta: “Quais sintomas você tem?” os pacientes
devem responder precisamente. Quando eles pegam uma prescrição, eles não podem pegar o remédio que eles querem. É a
mesma coisa com a doença do espírito. Se eu acabar somente
finalizando com o sermão, é como se eu tivesse jogando aspirina
para todos virem e pegar. Isso não é o que se faz, é? E então nós
pedimos para aqueles que dentre vocês que queira receber o perdão do pecado para que, por favor, venham aqui na frente
depois que o sermão acabar. Depois nós temos o tempo de aconselhamento com os servos de Deus que estão aqui conosco e são
especialistas. Eles descobrem qual problema é e eles lhes prescrevem um remédio de acordo. Eles procuram o remédio em dois
lugares, no Antigo Testamento e no Novo Testamento. Depois,
quando vocês tomarem o remédio, os pecados dos seus corações
desaparecem, como se tivessem sido lavados. Assim como o
caroço de câncer e a indigestão são resolvidos, vocês se sentem
leves quando seus pecados são lavados limpidamente. Vocês
mudam, dizendo: “Aleluia”. Vocês se tornam pessoas transformadas. Nossos pastores e evangelistas estão andando por aí ao redor
com duas bolsas de remédio, o Antigo Testamento e o Novo
Testamento, e eles escutam o que cada pessoa tem a dizer.
“Ah, a condição desta pessoa é como a da mulher samaritana,
então esta Escritura será boa para ela”.
“Ele precisa desta Escritura porque a sua condição é como a de
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Nicodemos...”.
É por isso que sempre que eu tenho uma conferência, eu convido 40 ou 50 pastores para participarem comigo, e nós vamos
juntos. Quando vocês vão para um hospital, eles têm a medicina
interna e a externa, com muitos departamentos. Mesmo com a
medicina interna, eles têm o departamento da medicina interna
geral, assim como outros departamentos. Estas pessoas são peritas em pecado. Eles têm uma licença profissional e especializada
nisso e lhe dão com pessoas com problema de pecado. Ontem a
noite, depois de eu pregar a Palavra, eu vi algumas pessoas indo
para casa, depois de receberem o perdão do pecado. Eu os vi se
regozijando. Eles não conseguiam se segurar. Eu sorri enquanto
eu estava atrás deles. “Eu também experimentei esse tipo de alegria, há muito tempo atrás”. Isso me fez ficar feliz, me lembrando do tempo em que eu havia recebido o perdão do pecado.
Amigos, vamos todos receber o perdão do pecado. Não vamos
deixar ninguém aqui ir para casa sem receber o perdão do
pecado. Naquele dia, se alguém disser: “Oh, Pastor, eu vim para
conferência, mas eu fui para casa cedo porque eu estava muito
ocupado e não pude receber o perdão do pecado, e agora eu
estou aqui no inferno”, quão triste isso seria.
Há tantas coisas que eu quero dizer. E desculpem-me porque
eu ainda não falei sobre as palavras que nós lemos anteriormente.
Há muitas passagens sobre o perdão do pecado em Gênesis,
Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômios, Josué, Juízes. Mas
na Bíblia, não as demarca: “É assim que você pode ter seus pecados perdoados”. O que eu falei ontem à noite? Eu falei sobre o
copeiro-chefe e o padeiro-chefe. Ambos pecaram, mas um foi
salvo e o outro destruído.
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Eu expliquei através desta história como as nossas almas
podem ser salvas e como elas podem ser destruídas. É assim que
a Bíblia é. Seus olhos irão se abrir se vocês receberem o perdão
do pecado, e vocês irão perceber isso. Havia um tempo, há
muito tempo atrás, quando eu não sabia disso, mas quando eu li
a Bíblia depois de receber o perdão do pecado, meus olhos
foram abertos.
“Oh, é assim que se recebe o perdão do pecado”.
“Este é um outro jeito de receber o perdão do pecado”. Um
dia eu pintei toda Bíblia de vermelha.
“Oh, esta é a forma de se receber o perdão do pecado. Ah, eu
sofri tanto porque eu não sabia disso”.
Eu grifava as Escrituras com a caneta vermelha. Eu colori com
lápis colorido, e depois de um tempo, parecia como se a Bíblia
inteira estivesse pintada de vermelho. Eu tive que pegar uma
nova Bíblia. Eu me pergunto quem pegou aquela Bíblia. Alguém
que eu preguei o evangelho me pediu por ela, então eu dei a ele.
Faz muito tempo atrás, eu não sei onde ele está.
De qualquer forma, amigos, há tantas passagens na Bíblia
sobre receber o perdão do pecado. Eu não posso falar sobre todas
elas, então me deixe somente falar uma coisa. Eu espero que
vocês escutem bem a esta uma coisa e receba o perdão do pecado.
Quando eles estavam saindo do Egito, os israelitas, seguindo a
Moisés, fizeram um tabernáculo. Amigos, vamos ler Hebreus
8:1-5.
“Ora, o essencial das cousas que temos dito é que possuímos tal sumo sacerdote, que se assentou à destra do
trono da Majestade nos céus, como ministro do santuá212
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rio e do verdadeiro tabernáculo que o Senhor erigiu,
não o homem. Pois todo sumo sacerdote é constituído
para oferecer tanto dons como sacrifícios; por isso, era
necessário que também esse sumo sacerdote tivesse o
que oferecer. Ora, se ele estivesse na terra, nem mesmo
sacerdote seria, visto existirem aqueles que oferecem os
dons segundo a lei, os quais ministram em figura e sombra das cousas celestes, assim como foi Moisés divinamente instruído, quando estava para construir o tabernáculo; pois disse ele: Vê que faças todas as cousas de
acordo com o modelo que te foi mostrado no monte”.
Nós lemos até o versículo cinco.
Vocês não têm idéia sobre o que estas palavras são, embora
vocês tenham acabado de ler, certo? Aqui há dois tabernáculos.
Na primeira parte da leitura diz:
.
“Possuímos tal sumo sacerdote, que se assentou à destra
do trono da Majestade nos céus, como ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo que o Senhor erigiu,
não o homem”. (Hebreus 8:1-2)
No versículo dois, nós podemos encontrar as palavras santuário e tabernáculo, certo? Repitam depois de mim: “Tabernáculo”.
Mas que tipo de tabernáculo se refere? Não tem problema
mesmo que estivermos errados. Se vocês forem entendidos sobre
isso, vocês deveriam estar aqui em cima falando sobre isso. Por
que vocês estão sentados aí em baixo? Quando eu comecei a
transmissão, eu estava muito desajeitado. Eu não sabia o que
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fazer. Eu dizia: “Eu não posso fazer transmissão. Eu continuo a
errar”, mas a locutora me disse: “Pastor, qualquer um pode
cometer erros quando falam. Não tem problema cometer erros
com palavras. Mas na verdade, você não pode errar com a verdade. Porém, nós locutores não podemos errar quando falamos.
Pastor, cometer erros pode se tornar o seu charme”. Talvez ela
estivesse me dizendo isso para me fazer sentir bem, mas, de qualquer forma, está tudo bem, mesmo que vocês errem.
Aqui diz o “verdadeiro tabernáculo”. Foi feito pelo homem ou
por Deus? Foi feito por Deus. Vamos ver o versículo cinco.
“Os quais ministram em figura e sombra das cousas
celestes...”. (Hebreus 8:5)
Há dois altares, dois santuários, dois tabernáculos e há dois
templos.
Amigos, vocês já escutaram que há dois tabernáculos ou dois
templos? Realmente há dois templos. O templo da Igreja do Sul
de Busan e o templo da Igreja do Norte de Busan. Não são dois?
Talvez alguns de vocês pensem assim, mas não é sobre o que eu
estou falando aqui. Havia o santuário onde eles davam ofertas
para Deus, mas um deles não foi feito por homem. É o santuário do céu.
Amigos, quando vocês forem para o céu, há o altar e o templo.
Quando os israelitas estavam partindo do Egito, eles fizeram um
outro altar e templo no deserto, aqui na terra. Quando eles fizeram o templo, Deus chamou a Moisés: “Hei Moisés”.
“Sim!”.
“Suba no topo do Monte Sinai”.
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Então Moisés subiu no topo do Monte Sinai. Amigos, vocês
assistiram ao filme Os Dez Mandamentos, certo? Deus deu duas
tábuas de pedra com os Dez Mandamentos, para Moisés quando
ele estava lá por 40 dias e 40 noites sem comer. No final, eu não
sei se Deus deu uma televisão para Moisés ou um outro tipo de
visão, mas Deus mostrou a Moisés uma visão com tudo do
tabernáculo do céu. O altar estava lá, a mesa de pães estava lá, a
arca estava lá, e a bacia de água estava lá. Ele mostrou tudo isso a
Moisés. Depois Ele disse: “Faça um deste no mundo, de acordo
com o que Eu te mostrei na montanha”. Agora eu irei ler
Hebreus capítulo 8 versículo 5.
“Os quais ministram em figura e sombra das cousas
celestes...”
Agora vocês entendem isso?
“Assim como foi Moisés divinamente instruído, quando
estava para construir o tabernáculo; pois disse ele: Vê
que faças todas as cousas de acordo com o modelo que
te foi mostrado no monte”.
Então quando nós lemos este versículo, Deus revelou o templo, a arca, e o altar no céu, e disse a Moisés para construir tudo
isso na terra exatamente como ele as viu. Ele trouxe do céu a
imagem do altar, exatamente como era e disse para Moisés construir na terra. Também, a imagem do altar no céu foi trazida
para baixo, e os humanos fizeram um altar na terra. Então cadê
o original disso? Está no céu. O que está na terra é simplesmente
A Eterna Redenção

215

uma réplica. Por causa disso, toda vez que os israelitas pecavam,
eles faziam uma oferta diante do altar. Os sacerdotes vestiam
vestes sacerdotais, matavam carneiros, ou bois e aspergiam o sangue. Agora eu vou falar como estas ofertas eram dadas para lavar
os seus pecados.
Por favor, abram as suas Bíblias em Levítico capítulo 4 do
Antigo Testamento. Eu irei ler a partir do versículo 27.
“Se qualquer pessoa do povo da terra pecar por ignorância, por fazer alguma das cousas que o Senhor ordenou
se não fizessem, e se tornar culpada; ou se o pecado em
que ela caiu lhe for notificado, trará por sua oferta uma
cabra sem defeito, pelo pecado que cometeu. E porá a
mão sobre a cabeça da oferta pelo pecado e a imolará no
lugar do holocausto. Então, o sacerdote, como o dedo,
tomará do sangue da oferta e o porá sobre os chifres do
altar do holocausto; e todo o restante do sangue derramará à base do altar. Tirará toda a gordura, como se tira
a gordura do sacrifício pacífico; o sacerdote a queimará
sobre o altar como aroma agradável ao Senhor; e o
sacerdote fará expiação pela pessoa, e lhe será perdoado.
Mas, se pela sua oferta trouxer uma cordeira como
oferta pelo pecado, fêmea sem defeito a trará. E porá a
mão sobre a cabeça da oferta pelo pecado e a imolará
por oferta pelo pecado, no lugar onde se imola o holocausto. Então, o sacerdote, com o dedo, tomará do sangue da oferta pelo pecado e o porá sobre os chifres do
altar do holocausto; e todo o restante do sangue derramará à base do altar. Tirará toda a gordura, como se tira
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a gordura do cordeiro do sacrifício pacífico. O sacerdote
a queimará sobre o altar, em cima das ofertas queimadas
do Senhor; assim, o sacerdote, por essa pessoa, fará
expiação do seu pecado que cometeu, e lhe será perdoado.” (Levítico 4:27-35).
Aqui diz: “lugar da oferta queimada”, “altar da oferta queimada”, e também “altar”. Estas coisas estão todas dentro do
tabernáculo. As pessoas do Antigo Testamento queriam fazer
ofertas matando um cordeiro porque elas cometeram pecados.
Elas podiam fazer a oferta em qualquer lugar? Em casa, ou na
rua, ou na montanha? Não, elas não podiam. Elas deviam ir para
diante do altar quando faziam uma oferta. Para melhor entender
isso, vamos fazer uma encenação.
Um irmão e uma irmã, por favor, venham para frente. Por
favor, subam. Vocês já estiveram num lugar assim antes? Não?
Amigos, esta história é muito importante. Por favor, escutem
cuidadosamente. Eu acabei de ler como fazer uma oferta para ter
os seus pecados perdoados, como está escrito no Antigo
Testamento. Agora, suponham que uma pessoa cometa pecado.
Vamos ler Levítico 4:27 juntos.
“Se qualquer pessoa do povo da terra pecar por ignorância, por fazer alguma das cousas que o Senhor ordenou
se não fizessem, e se tornar culpada; ou se o pecado em
que ela caiu lhe for notificado, trará por sua oferta uma
cabra sem defeito, pelo pecado que cometeu.” (Levítico
4:27-28)
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Então, não é qualquer um que pode receber o perdão do
pecado. Há qualificações a serem conhecidas. As qualificações
para receber o perdão do pecado são, primeiro, você deve cometer pecado. Independente do quão bom você seja, se você não
cometeu pecado, você não pode ser perdoado. Segundo, você
deve perceber o seu pecado; você tem que perceber que é um
pecador. Então a pessoa é qualificada a receber o perdão do
pecado. Porque o salário do pecado é a morte, o pecador deve
levar uma cabra, uma fêmea sem defeitos, uma vida que irá morrer em seu lugar.
Agora, olhe para o homem que está em pé aqui. Olhe para o
seu rosto. Ele parece um criminoso, não parece? Eu acho que ele
cometeu muitos pecados. Olhe, o seu coração está pulando,
então deve ser verdade. Ele quer ter seus pecados perdoados.
Vamos voltar a 3500 anos atrás. Nós entramos na máquina do
tempo e voltamos para trás. Agora é a era do Antigo Testamento.
Em que ano nós estamos agora? 1500 a.C. este homem deve trazer agora uma cabra, uma fêmea sem defeito. A irmã aqui, você
poderia encenar uma cabra. Desculpe-me, isso é só uma encenação, então não me interprete mal. Agora este homem trouxe
uma cabra, fêmea sem defeito.
Se esta cabra não tiver defeitos, tem pecado? Não, não tem
pecado. Mas e este homem? Ele tem pecado. Então, em quem a
ira do julgamento de Deus vai cair? Claro, vai cair no homem. É
por isso que Ele diz: “Cabra (cordeiro), desculpe-me. Por favor,
morra pelos meus pecados, por minha causa”. Depois de ter dito
isso, ele traz a cabra para o outro lado. Um é pecador e a outra é
uma limpa cabra, livre do pecado.
Se a cabra (cordeiro) morrer por este homem, o pecado do
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homem deve passar para a cabra. A não ser que o pecado seja
intransferível, ela não pode ser punida. Então como pecado
passa? Se o pecado for a caneta, ele somente precisaria retirar, e
se o pecado fosse um paletó, então era só ele tirar. Mas nós não
podemos tocar no pecado, nem pegar e movê-lo. Amigos, nós
não podemos ver o pecado com os nossos olhos, mas Deus vê o
pecado com os Seus. Versículos 28 e 29 dizem:
“Ou se o pecado em que ela caiu lhe for notificado, trará
por sua oferta uma cabra sem defeito, pelo pecado que
cometeu. E porá a mão sobre a cabeça da oferta ...”
A oferta pelo pecado é tanto um cordeiro como uma cabra.
Assim, o pecador coloca as suas mãos na cabeça da cabra. Por
que ele coloca as mãos? Olhem aqui. A eletricidade que nós usamos agora é feita na usina elétrica. Cabos estão conectados para
nos trazer eletricidade até aqui da usina. Amigos, o que nós
devemos fazer para transferir o pecado? Está escrito em Levítico
16:21 que o pecado é passado através da imposição de mãos. Por
favor, leiam cuidadosamente quando vocês forem para suas casas
hoje à noite. Não olhe para mais nada, mas, por favor, escutem
cuidadosamente. Porque o pecado passa através da imposição de
mãos, esta pessoa deve impor as suas mãos para passar o seu
pecado para este lado para a cabra (cordeiro) morrer ao invés. Eu
sou o sacerdote.
“Para você passar o seu pecado para a cabra (cordeiro), você
deve impor as suas mãos na cabeça dela”.
Agora este pecador fez a imposição de mãos na cabra (cordeiro) limpa. Então o pecado desse pecador passou para essa
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cabra (cordeiro)? Não, não passou. Certo? Passou? O que passou? Eu não vi nada. Amigos, quando ele colocou as mãos, nós
não pudemos ver se os pecados dele passaram ou não. Então,
vocês nunca poderão saber se seu o pecado passou ou não vendo
claramente com seus próprios olhos. Mesmo se vocês virem com
lentes magníficas, vocês não poderão ver. Quando vocês virem
com os olhos da fé, porém, o pecado, se transfere com a imposição de mãos porque Deus prometeu que o pecado seria transferido através da imposição de mãos. Independente de vocês crerem ou não é sua escolha, mas é isto que a Bíblia diz.
“Não vá para o inferno. Por que você está tentando ir para o
inferno?”.
Deus não diz isso. É sua escolha. Esta pessoa fez a imposição
de mãos nesta cabra (cordeiro). Na Bíblia está escrito que o
pecado passa pela imposição de mãos, então o pecado deve ter
passado, certo? Amigos, deixe-me perguntar. Deus mentiria?
Mesmo que nós não estejamos realmente felizes de ver um ao
outro, nós agimos como se nós estivéssemos falando: “Hei, é
ótimo lhe ver!”. Nós freqüentemente propomos um rosto assim.
Muitas pessoas dizem que pegaram um peixe tão grande quanto
seu braço mesmo que tenham pego somente um peixe tão
grande quanto sua mão. Se nós escutarmos um silencioso falar, o
peixe que ele pegou pode se tornar grande ou pequeno. Mas
Deus não pode fazer isso. Ele diz exatamente o que está no Seu
coração. Se algo estiver no coração de Deus, Ele diz que tal e tal
está em Seu coração. Ele é incapaz de dizer de outra forma. Ele
diz que o pecado passa porque passa. Ele não pode dizer que o
pecado passa se não passar. Então vocês crêem neste Deus? Se
vocês não quiserem acreditar nisso, então não há nada que eu
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possa fazer porque uma outra pessoa não pode ter fé por você.
Se alguém pudesse crer por você, então eu iria crer por todos
vocês porque eu sei como crer. Mas porque eu não posso fazer
isso, não estou eu levantando a minha voz agora?
Agora, ele colocou as mãos. Primeiro de tudo, depois de fazer
a imposição de mãos o pecado permanece nesse homem? E nessa
cabra (cordeiro)? Na Palavra de Deus, depois de impor as mãos,
não há mais pecado restante neste homem, e esta cabra (cordeiro) se torna pecadora. Não uma pecadora, mas uma cabra
(cordeiro) pecadora, supostamente. O que o sacerdote faz com
ela depois? Ele pega uma faca afiada, na sua lateral, e agarra o
pescoço da cabra (cordeiro), e golpeia a artéria para pegar o seu
sangue. A cabra (cordeiro) derrama sangue, cai, e morre. Depois
o sacerdote pega o sangue da cabra (cordeiro) e asperge no altar.
Há chifres no altar. Ele faz os chifres ficarem vermelhos pintando
com sangue neles. Por quê? Porque o salário do pecado é a
morte.
“Deus, uma vida derrama o seu sangue e morre por causa do
pecado desse homem”. Eles passam o sangue como prova que
algo morreu pelo seu pecado. O resto do sangue é derramado no
pé do altar. Depois, o resto, assim como o estrume ou intestino,
são queimados, e a oferta acabou. O homem agora teve seus
pecados lavados limpidamente. Esta é a oferta do pecado do
Antigo Testamento. Repitam depois de mim: “Oferta pelo
pecado”. É uma oferta pela redenção do pecado. Repitam depois
de mim mais uma vez: “Oferta pelo pecado”. Então agora este
homem teve seu pecado lavado. Ele é justo? Ele não é justo? Ele
tem pecado? Ele não tem, então ele está feliz, ele vai embora
dizendo: “Da da da da da!”.
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A partir de agora, dia 9 de Outubro, 1500 a.C., esta pessoa se
torna santa. Desde 9 de Outubro, ao meio dia, ele se torna
limpo. E o tempo “tick, tick, tick”, passou. A sua vida santa está
a salvo e ele está bem, por uma hora, duas horas, e talvez dez
dias. Então, depois de dez dias, ele encontra um inimigo da
família.
“Nós nos encontramos de novo”. Ele xingou o seu inimigo,
teve ódio dele e brigou com ele. Agora ele é justo? Ele é santo?
Não, ele não é. Depois de ter uma grande briga, ele silenciosamente pensa: “Oh, eu paguei tanto dinheiro por aquela cabra
(cordeiro), para matá-la e dá-la como oferta para lavar os meus
pecados. Agora a minha justiça foi embora. Oh, oh tudo aconteceu porque eu me encontrei com aquele idiota, meu inimigo”.
O homem sofreu e chorou. Ele não tinha chance, mas ir e pegar
uma outra cabra (cordeiro) e levar. Ele vai para o mercado e procura pela cabra (cordeiro). Ele mexe na sua cabeça, levanta a sua
perna esquerda, olha para o peito, olha para o rabo, e se não tiver
nenhuma mancha, ele a leva e faz uma outra oferta. Este tipo de
oferta continua no Antigo Testamento. Diz que no altar o sangue flui como um rio.
Amigos, vocês já escutaram que uma vez Salomão fez mil
ofertas. Embora uma pessoa com dinheiro possa dar mil ofertas,
se uma cabra (cordeiro) custar 200 reais, então cem vão custar
duzentos mil reais. Mesmo que nós queiramos fazer tal oferta,
nós não podemos bancar com tudo isso. Vamos pensar sobre isso
com o ponto de vista de Deus. Deus verdadeiramente ama aos
humanos, mas Ele não pode derramar o Seu amor neles porque
o pecado está no caminho deles. O coração de Deus está triste
com isso, mas esta pessoa matou uma cabra (cordeiro) e fez uma
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oferta, então Deus ficou muito satisfeito. “Uau, isso é ótimo”.
Mas depois de algumas horas, ele peca de novo. Quando
Deus estava para mostrar o Seu amor, ele vai e peca, de novo e
de novo. Seria muito difícil para Deus nos amar assim.
Independente de quantas ofertas nós damos, não irá funcionar
porque só pode lavar um ato do pecado. Então, ofertas feitas
matando e dando cabra (cordeiro) não é atual, mas um exemplo.
Há uma razão para Deus ter nos dado este exemplo. Uma cabra
morre no altar do templo do céu e os nossos pecados são perdoados. Sacerdotes do Antigo Testamento matavam muitas cabras
ou cordeiros e davam-nos como oferta para percebermos isso.
Conseqüentemente, porém, no templo atual do céu, Deus
queria fazer uma oferta que pudesse perdoar os pecados do
homem eternamente. Porque a oferta eterna não pode ser feita
por uma cabra ou cordeiro, Deus enviou o Seu Unigênito Filho,
Jesus Cristo, como Cordeiro para nós.
Jesus veio para esta terra pelos nossos pecados como Cordeiro
de Deus. Se este for o caso, não deveriam nossos pecados passar
para Jesus? Como os nossos pecados passaram para Jesus? A
maioria das pessoas não sabem disso. Então elas dizem que não
sabem se os seus pecados passaram para Jesus ou não. O demônio é tão bom em nos enganar. Nós não podemos ver o pecado,
mesmo com os nossos próprios olhos. Quando o demônio diz:
“Hei, você tem pecado. Você pecou. Você mentiu”.
“Oh, sim, é verdade. Oh, Senhor. Eu sou um pecador. Buá,
buá, buá”, e as pessoas começam a chorar e continuam em
grande ostentação. Toda manhã, elas choram e gemem miseravelmente. Por causa disso, o preço real das propriedades próximas a igreja caem, e as pessoas ao redor da igreja começam a
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odiar as pessoas que freqüentam a igreja.
Agora, os nossos pecados devem passar para Jesus. Como nós
podemos fazer para passá-los? Quando eles matavam cordeiros
no Antigo Testamento como oferta, eles tinham que fazer a
imposição de mãos para passar o pecado. Então, como as milhares e bilhares pessoas que nasceram nesta terra poderiam todas
vir para Jesus e fazer a imposição de mãos nEle? Claramente que
elas não podiam. Se todos nós fizéssemos a imposição de mãos
nEle, então a cabeça de Jesus iria se desgastar e iria cair.
Se vocês forem para catedral na Roma, Itália, há uma estátua
de bronze de Pedro. Peregrinos de todo o mundo vêm e passam
para dar um beijo no pé dele. Eu escutei falar que um dos pés de
Pedro, o qual foi feito de bronze, ficou completamente gasto e
agora ele está perdendo uma perna. Eu nunca estive lá, mas é o
que eles dizem. Agora eles o colocaram numa caixa de vidro,
para manter as pessoas fora do alcance de beijar a sua perna restante. Mesmo que fossem poucas pessoas que viessem beijá-la, a
perna inteira iria ficar conseqüentemente gasta e cair. Se milhões
de pessoas viessem e impusessem suas mãos em Jesus, a Sua
cabeça poderia ficar gasta também.
No Antigo Testamento, quando uma pessoa pecava, ele impunha as suas mãos no cordeiro. Mas se uma nação inteira ou congregação pecasse, não eram todos eles que faziam imposição de
mãos. Ao invés, eles tinham um representante para fazer isso. Se
vocês lerem o Antigo Testamento, em Levítico capítulo 4, versículo 1, fala sobre isso. Leiam quando chegarem em casa. Assim,
nós precisamos de um representante para fazer a imposição de
mãos para passar os nossos pecados para Jesus. Vamos ver este
procedimento. Abram suas Bíblias em Mateus capítulo 3, versí224

O Segredo do Perdão dos Pecados e Como Nascer de Novo

culo 13.
“Por esse tempo, dirigiu-se Jesus da Galiléia para o
Jordão, a fim de que João o batizasse. Ele, porém, o dissuadia, dizendo: Eu é que preciso ser batizado por ti, e
tu vens a mim? Mas Jesus lhe respondeu: Deixa por
enquanto, porque, assim, nos convém cumprir toda a
justiça. Então, ele o admitiu.”
Olhem, senhoras e senhores. Suponham que este irmão seja
Jesus e este seja João Batista. João Batista estava batizando no
Rio Jordão e Jesus veio.
“Batiza-me”, disse Jesus. O que João respondeu?
“Eu é que preciso ser batizado por ti e tu vens a mim?”. O que
Jesus Cristo disse a isto? “Deixa por enquanto”. O ator se esqueceu de todas as suas falas. Mais uma vez: “Deixa por enquanto,
porque assim convém cumprir toda justiça”.
Como a justiça pode ser cumprida com Jesus sendo batizado
por João Batista? Porque a justiça é contrária ao pecado, assim
cumprir toda justiça significa que os nossos pecados são perdoados. Então João desceu no Rio Jordão e batizou a Jesus. Amigos,
quando o batismo foi realizado, eles impõem as mãos sobre a
pessoa? Sim, eles impõem. Esta imposição de mãos de João
Batista, o qual é o representante de toda humanidade, é o processo de transferir o pecado de toda humanidade para Jesus.
Vocês entendem? Quando Ele foi batizado e subiu da água, os
céus se abriram e veio uma voz do céu.
“Este é o meu filho amado, em quem me comprazo”.
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(Mateus 3:17)
Era disso que Deus se contentava. Por quê? É porque Deus
havia mandado Jesus para esta terra para Ele cuidar de todos os
pecados do mundo e morrer. Aqui Ele estava carregando em Si
mesmo todos os pecados do mundo. “Este é meu Filho amado”.
É por isso que Ele é o Filho amado, o obediente Filho. Foi por
isso que Deus deu esta resposta.
João Batista fez a imposição de mãos na cabeça de Jesus e executou o batismo. Depois, já que João Batista é o representante
de toda humanidade, não deveriam todos os pecados passar para
Jesus? Estimados amigos, por favor, respondam-me claramente.
Quando seus pecados foram transferidos para Jesus? Transferiu
quando vocês creram? Suponham que seus pecados tenham sido
transferidos quando vocês creram, e vocês crêem agora, mas
Jesus morreu a dois mil anos atrás. Não significa que Jesus não
morreu pelos pecados que foram passados para Ele? Quando
Jesus morreu a dois mil anos atrás, Jesus teve que morrer, depois
de ter os nossos pecados transferidos para Ele. Somente depois
da morte de Jesus, ela pode ter efeito em nós. Se Jesus tivesse
morrido quando os nossos pecados não tivessem passado, independente de como Ele tenha morrido, isso não teria nada a ver
conosco. Nós não poderíamos dizer que Ele morreu pelos nossos
pecados. Não é mesmo? Vocês entendem?
E é por isso, não é importante quando nós cremos que os nossos pecados são transferidos. Bem antes de termos nascido neste
mundo, todos os nossos pecados já foram passados para Jesus.
Está correto. Jesus sofreu e carregou os pecados, não somente os
seus, pessoal, mas dos seus filhos, e dos seus netos, e de toda a
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humanidade, para sempre, diante de Deus. Vocês não vêem com
seus próprios olhos, mas é um fato que seus pecados foram passados. Esta é a Palavra de Deus. Vamos abrir as Escrituras, e ler
João capítulo 1, versículo 29. Nós iremos ler juntos.
“No dia seguinte, viu João a Jesus, que vinha para ele, e
disse: Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do
mundo!”.
No primeiro dia, quando João estava batizando no Rio Jordão,
Jesus foi até ele e Ele foi batizado. No dia seguinte, Jesus veio de
novo até João no rio. Então, este era o Rio Jordão onde as águas
azuis fluem e onde João estava batizando. Ele clamava: “arrependam-se e sejam batizados”, quando Jesus veio do outro lado.
Então, o que João disse?
“Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo!”
(João 1:29)
Jesus estava carregando uma pesada carga nos Seus ombros
quando Ele veio? João disse:
“Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo!”.
Nós não podíamos ver que Ele estava carregando o pecado.
Ele mergulhou na água no dia anterior e Ele foi batizado. E,
além disso, Ele estava vestindo roupas amarrotadas porque a Sua
roupa molhada havia secado. O mesmo Jesus de ontem apareceu
hoje. Nós não podemos ver com os nossos olhos que os nossos
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pecados passaram para Jesus, mas os olhos de Deus podem ver
isso. João Batista viu isso também.
“Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo!”
Vocês são pecadores excluídos disso? Embora possa incluir os
pecados de todas as outras pessoas...
“Mas eu penso que os meus pecados estão excluídos daí,
Pastor!”. Há muitas pessoas estranhas, e é por isso que Deus
disse: “Eu sou seu inimigo eterno, de geração a geração, então eu
levei todos os pecados menos os seus”.
“O Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo!”.
Amigos, um cordeiro levou o nosso pecado pela imposição de
mãos. Jesus, o qual é o Cordeiro de Deus, veio para levar os nossos pecados e Ele sofreu por todos eles. Então agora, Jesus deve
ser punido. Quem tem o maior pecado do mundo? Ele foi crucificado na cruz porque o pecado de todo o mundo estava sobre
Ele. Porque Ele tinha tanto pecado e era sujo, até mesmo Deus
virou o rosto para Ele, certo? E foi assim que Ele sofreu pelos
nossos pecados. E Jesus, o qual foi o Cordeiro de Deus, foi crucificado. É por isso que em Isaías 53, versículo 4 diz:
“Certamente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades
e as nossas dores levou sobre si; e nós o reputávamos
por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas
iniqüidades; o castigo que nos traz a paz estava sobre ele,
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e pelas suas pisaduras fomos sarados”. (Isaías 53:4-5)
Diz que Jesus foi crucificado pelas nossas transgressões e nossas iniqüidades.
Amigos, vocês não podem checar com seus próprios olhos, se
os seus pecados passaram para Jesus porque o pecado é invisível.
Se uma mulher grávida tiver um filho, ela sabe que vai parir porque a criança está tangível. Vocês podem dizer com os seus olhos,
se algo estava lá e se já não está mais. Mas pecado, mesmo
estando ou não, não pode ser visto com os olhos. Todos vocês
têm a lembrança do pecado em seus corações. Porque nós nos
lembramos do pecado, Satanás usa a nossa memória para nos
enganar, como se ainda tivéssemos pecados. Se o nosso pecado
ainda permanece por causa da nossa memória, significa que os
nossos pecados se vão se nós não nos lembrarmos mais deles? Se
fosse o caso, todos nós receberíamos o perdão do pecado, se
ficássemos com amnésia. Não, não é assim. Vocês podem se lembrar deles, e às vezes vocês podem sentir culpa em seus corações,
mas estes pecados certamente passaram para Jesus Cristo. É isso
que a Bíblia nos diz. Acreditem se quiserem, e não acreditem se
não quiserem, amigos. Porque os seus pecados foram passados
para Jesus e recebeu julgamento, não resta nada para ser julgado.
É por isso que diz no cântico de criança.
Não há mais julgamento para mim.
O Sangue do Senhor cobriu os meus pecados.
Porque Jesus morreu por mim,
O julgamento não está em mim.
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Vocês conhecem este hino? Quando nós formos para receber
o julgamento de Deus, Ele diz: “Eu acabei o seu julgamento”.
“Quando?”.
“Na cruz”.
Ontem porque o meu carro estava muito sujo, eu fui com o
Pastor Kwon para lavar o carro. Eu ia pagar, depois que eles lavaram todo o carro, quando o Pastor Kwon disse: “Pastor, eu já
paguei”.
“Quando?”.
“Agora pouco”.
Então, há alguma necessidade de eu pagar de novo? É bom
dirigir com pessoas como o Pastor Kwon. Jesus recebeu toda
punição que nós precisávamos receber sem nos consultar, quer
dizer sem pedir a nossa permissão. Amigos, este é o amor com o
qual Ele nos ama. Por favor, não recebam esse amor em vão.
Depois que Jesus foi crucificado, se os nossos pecados ainda permanecem, o Senhor teria uma dor no coração.
Vamos procurar através da Bíblia e falar sobre isso com maiores detalhes. Por favor, abram as suas Bíblias em Hebreus capítulo 9, eu irei ler versículo 11.
“Quando, porém, veio Cristo como sumo sacerdote dos
bens já realizados, mediante o maior e mais perfeito
tabernáculo, não feito por mãos, quer dizer, não desta
criação”.
Jesus não entrou no tabernáculo construído por mãos humanas do Antigo Testamento. Ao invés, Ele foi para o verdadeiro
tabernáculo do céu. Então, o versículo 12:
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“Não por meio de sangue de bodes e de bezerros, mas
pelo seu próprio sangue, entrou no Santo dos Santos,
uma vez por todas, tendo obtido eterna redenção”.
Aqui diz: “Não por meio de sangue de bodes e de bezerros”.
Quando eles faziam oferta no Antigo Testamento, eles precisavam do sangue de bodes e bezerros, lembram? Eles não usam
isso para oferta no santuário do céu. Jesus entrou de uma vez
para sempre, no lugar Santo, através do Seu próprio sangue. As
ofertas dadas de acordo com o exemplo de cordeiros e bezerros
lavavam o pecado. Mas as pessoas tinham que continuar a matar
bezerros e cordeiros, todas as vezes que eles pecavam porque o
sacrifício lavava somente o pecado daquela vez. Jesus Cristo,
quando Ele foi crucificado e morreu, lavou não somente os
pecados daquele tempo, mas todos os nossos pecados, eternamente. E é por isso que não há necessidade para Ele ser crucificado de novo. Se Ele precisar morrer de novo, mesmo agora
Jesus não recusaria descer e ser crucificado, mas Ele está sentado
à destra do trono de Deus porque não há necessidade. Vamos ler
versículo 13:
“Portanto, se o sangue de bodes e de touros e a cinza de
uma novilha, aspergidos sobre os contaminados, os santificam, quanto à purificação da carne”.
Mesmo quando eles deram ofertas matando bodes e touros, o
pecado das pessoas eram lavados e eles eram santificados? Sim,
eles eram santificados. Até mesmo sangue de bodes e touros
podiam lavar pecados. E, além do mais, por que o sangue do
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Filho de Deus, Jesus Cristo, não poderia lavar os nossos pecados?
Vocês crêem nisso? Não creiam somente com as suas bocas.
Vocês realmente crêem? Levantem as suas mãos se vocês crêem.
O Senhor irá se alegrar. Eu não fiz nada, então vocês devem
acreditar. Porque Jesus derramou o Seu sangue por vocês, o
Senhor se alegra por vocês, nos quais crêem. Vocês dizem que
crêem que Jesus lavou os seus pecados, mas quando lhe perguntam: “Você tem pecado?”, “Sim, eu tenho pecado”. Isso não é
crer. Isso é saber. Vocês têm que crer que o Senhor lavou o seu
pecado perfeitamente lavado. Então seu coração pode ficar livre
do pecado. Agora, eu irei falar com vocês sobre outra perspectiva,
mas vocês devem estar claros sobre o perdão dos pecados. Não
deve haver nenhuma dúvida ou problema em seu coração.
Vamos ler, Hebreus capítulo 10, versículo 10, juntos:
“Nessa vontade é que temos sido santificados, mediante
a oferta do corpo de Jesus Cristo, uma vez por todas”.
Amigos, o que nos torna santo? Nós somos santos porque
Jesus foi crucificado. Porque vocês não sabem disso, vocês tentam arduamente por si mesmo se tornar santo, mas isso não faz
sentido. Eu disse a vocês na noite passada, é o Soir de Paris na
pele de um porco. Independente do quanto Soir de Paris você
coloque no porco, o interior é porco assim como um porco
rolando na lama. O que vocês podem fazer quanto a isso?
Amigos, como nós, os quais nos regozijamos com o pecado,
podemos nos tornar santos? Nós não podemos nos tornar santos,
mas nós somos santos porque Jesus foi crucificado e derramou o
Seu sangue. Versículo 11:
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“Ora, todo sacerdote se apresenta, dia após dia, a exercer
o serviço sagrado e a oferecer muitas vezes os mesmos
sacrifícios, que nunca jamais podem remover pecados”.
Isso lava somente o meu pecado, os quais estão logo ali, logo
ali. Versículo 12:
“Jesus, porém, tendo oferecido, para sempre, um único
sacrifício pelos pecados, assentou-se à destra de Deus”
Que oferta? A oferta eterna. O efeito da oferta é eterno.
“...assentou-se à destra de Deus; aguardando, daí em
diante, até que os seus inimigos sejam postos por
estrado dos seus pés. Porque, com uma única oferta,
aperfeiçoou para sempre quantos estão sendo santificados”. (Hebreus 10:12-14)
Deus nos tornou eternamente santo e também nos aperfeiçoou para sempre, através do sangue da cruz. Creiam que vocês
foram santificados. Eu desejo com que vocês creiam na cruz que
lhes aperfeiçoou, então não haverá nada para vocês fazerem
quanto ao pecado. Versículos 16 e 17:
“Esta é a aliança que farei com eles, depois daqueles dias,
diz o Senhor: Porei no seu coração as minhas leis e
sobre a sua mente as inscreverei, acrescenta: Também
de nenhum modo me lembrarei dos seus pecados e das
suas iniqüidades, para sempre”.
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Deus disse que Ele não se lembraria mais dos seus pecados e
iniqüidades. Se vocês fizeram algo de mal para mim, e se eu souber disso, vocês se sentiriam inconfortável vindo a mim. Mas o
que aconteceria, se eu esquecesse tudo isso? Então tudo estaria
bem.
Entre a minha esposa e eu, há vezes que ela faz algo de errado.
Então, eu a repreendo, dizendo: “Por que você faz isso?”.
Quando ela faz de novo, eu digo: “Você fez isso da última vez
também! Por que você continua a fazer isso?”.
“Quando eu faço algo de errado, você somente me aborrece,
continuamente, sobre isso”.
“Está bem então, eu não irei mencionar isso de novo”. Mas
depois, sem perceber, eu acabo mencionando aquilo e a aborrecendo de novo.
“Você disse que você iria se esquecer disso, mas você nunca
esquece. Você mantém isso na sua cabeça”.
As pessoas são assim. Elas dizem que vão se esquecer sobre
algo, mas depois, quando algo acontece, elas se lembram de
tudo de novo. Mesmo que nós tentemos não nos lembrar, nós
não podemos fazer nada se não nos lembrar. Às vezes nós tentamos nos lembrar. É assim que os humanos são. Mas se Deus não
quiser se lembrar, Ele não irá se lembrar. Ele se lembra quando
Ele quer. Se Deus diz que Ele não quer se lembrar, então Ele se
esquece disso completamente, assim como apagar um arquivo
do computador. Por causa disso, Deus não se lembra dos nossos
pecados seja qual for. Aleluia! Eu louvo ao Senhor.
Estimados amigos, vocês fizeram um ótimo trabalho, sentados
nesta pequena cadeira por quase três horas. Muito tempo se passou, então nós iremos terminar o sermão de hoje aqui. Nesta
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noite eu gostaria de falar com vocês de uma perspectiva diferente,
como seus corações podem se libertar do pecado. Eu sou grato
que eu possa ter vindo para Busan e ficar diante de vocês, estimados cidadãos de Busan. Eu tenho um coração grato para com
o Pastor Woo, o qual me convidou e também a vocês, para participarmos.
Eu não tenho nada para lhes mostrar a minha gratidão, mas o
perdão do pecado que eu recebi, esta incrível salvação. Eu espero
que vocês também, possam recebê-la. Enquanto vocês escutaram
a Palavra, eu tenho certeza que há muitas coisas que vocês não
entenderam. Eu quero ser capaz de lhes explicar isso mais facilmente, mas eu tenho tanto para lhes dizer e somente pouco de
tempo. O sermão se tornou muito rígido e me desculpem sobre
isso. Muitas pessoas compraram as fitas do sermão ontem. Nós
estamos as provendo para vocês, então para vocês que não entenderam, se vocês escutarem as fitas duas ou três vezes, eu creio
que a sua fé ficará firmemente enraizada.
De qualquer forma, aqueles que estão participando desta conferência, eu espero que todos vocês continuem a participar, nesta
noite, amanhã de manhã, e amanhã de noite. Quando nós formos para o céu, eu espero que nenhuma pessoa fique para trás.
Vamos nos encontrar no alegre mundo. Há doze portas no céu.
Três do lado leste, três do lado oeste, três do lado sul, e três do
lado norte. Vamos todos nos encontrar na porta central do lado
sul do céu juntos. Naquele mundo, eu espero que nós possamos
viver eternamente com o Senhor.
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