ESCAPANDO DA CORRUPÇÃO

1

ESCAPANDO DA CORRUPÇÃO
Pastor: Osmar Rodrigues Costa
Fita nº 16 - A.
1. Hino: Abertura
2. Deus abençoe irmãos.
3. Hino: Somente crer ...(Solado)
4. Leitura Bíblica:
2 Pd. 1:14 – pelas quais ele nos tem dado grandíssimas e preciosas
promessas, para que por elas fiqueis participantes da natureza divina,
havendo escapado da corrupção que pela concupiscência que há no mundo.
5. – Oração inicial: Bom Pai, estamos agradecidos, por podermos ter
escapado da concupiscência do desejo mundano que existe no
mundo, e estamos revestindo-nos a cada momento, desta natureza divina, a
qual vem de cima, para penetrar em nossos corpos mortais, para dar-nos
gozo, fé, segurança e vida eterna, daquilo que nós temos recebido do
Senhor. Estamos aqui pedindo sua misericórdia, não há nada de bom num
homem, tudo o que nós olhamos, é uma falha desde nascimento. Estamos
agradecidos pela vida, e pela via que o Senhor preparou para o novo
nascimento que te exalta e, que te glorifica através do Batismo com o
Espírito Santo que revigora o crente, e posiciona-o através da adoção, e
estando assim pronto para o grande arrebatamento. Obrigado por tudo Pai,
fale conosco, não olhe a fragilidade do teu servo, e do seu povo, mais que o
seu olhar seja sempre direcionado aquele sacrifício que prepara um crente
para o rapto. Em Nome do Senhor Jesus: Amém Senhor!Amém!
6. – Podem assentar
7. - Pregação: Muitos não escaparam, mas Pedro está falando à uma igreja
que escapou. Você escapou, porque tinha um laço preparado e,
você escapou do laço. A Bíblia diz de laço do passarinheiro. Satanás tem
um laço. Satanás é como um passarinheiro, ele está sempre a espreita para
pegar um que não é dele, para que possa surrar e trabalhar através daquela
pessoa que dá lugar para ele poder trabalhar. Mas, Pedro falando a igreja,
ao eleito, aqueles que obtêm a natureza certa para o Cordeiro: Fé, virtude,
ciência, temperança, paciência, piedade e amor fraternal. Ele diz: “Havendo
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escapado”. Quando você escapa... Até o passarinho sente a hora que ele vê
que o alçapão fechou e, ele está fora, ele voa cantando mais alegre, porque
ele escapou do laço do passarinheiro.
8. – E o laço do passarinheiro hoje, é o sistema organizados, o laço de
passarinheiro é dinheiro, é fama, é mulher, esse é o laço do
passarinheiro. Então você sabendo que o diabo tem certos laços, é só fugir
dele. Quer dizer, o homem que corta o laço do passarinheiro, da mulher
estranha, que não é a esposa dele. Porque muitas vezes ele foge dele mais
não foge da mulher, ai ele cai no laço do passarinheiro. Ele já sabe como
fugir, então ele foge do dinheiro, não é ambicioso para poder possuir
grandes coisas; porque na ambição de ter grandes coisas que a gente peca, a
gente erra, e a gente obtém certas coisas ilícitas, cai no laço do
passarinheiro, do dinheiro, da popularidade, querer ser alguém na vida,
querer aparecer, querer que os outros nos conheça, é uma popularidade, e
satanás está trabalhando nisto, é um laço ele é o passarinheiro, mas nós
temos que escapar. Como igreja de Deus Pedro está falando pelas quais ele
nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas, para que por elas,
quando essas promessas que ele tem nos dado, fiqueis participantes da
natureza divina, “havendo”... Ele não pode participar da natureza divina, se
não escapar... Havendo escapado da corrupção. Ai você nota o que é
corrupção. A corrupção está na política, a corrupção está na igreja, a
corrupção é exatamente algo falso, ela está em todo lugar, ela não está só
no mundo, é Pedro falando para os eleitos, que ele está mostrando que
esses eleitos participam da natureza divina havendo escapado.
9. – Então nós, vamos voltar aqui o que estávamos pensando ontem, que
você participa da natureza divina, mas tem que escapar do
mundo, escapar da corrupção que pela concupiscência, concupiscência é
desejo carnal. O que mais fere a pessoa hoje, o que mais pega cada um de
nós, é a concupiscência, é o desejo carnal é o... E aquela soberba da vida, é
a concupiscência que está nos olhos que é desejo carnal, e isso pega, é um
laço para poder pegar a pessoa. Se nós conseguirmos escapar de um laço,
vamos escapar do outro e, saber que satanás não trabalha só com um laço,
ele trabalha com vários, que a gente tem de estar disposto a lutar e a fugir.
Cada vez que ele joga um laço... E o diabo nunca joga um laço que você
repudia. E o que o diabo tem que jogar fumaça na minha cara? Você sabe
que eu não gosto. Ele você sabe que não vai me ganhar, se o diabo... Sabe
que ele não me ganha. Agora, agora e se ele jogar dinheiro na minha cara?
E se ele jogar mulher na minha cara? Ele sabe de uma coisa, eu nunca
fumei, eu nunca bebi, eu não tenho vontade de beber cerveja, não tenho
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vontade de beber vinho, eu não tenho vontade de fumar, eu não tenho
vontade destas coisas, agora o outro lado é normal do ser humano. Ter
dinheiro, ter mulher, fama. Por isso que o anjo veio e avisou o profeta
destas três coisas, porque é três coisas que atacam o ser humano,
principalmente o pregador. Isso ataca o ser humano. Mas tem que fugir
disto, senão foge vai cair, você sabe que tem que fugir. Há mais eu não
agüento fugir, há mais eu preciso fugir da cachaça, há mais quando vê
aquele copinho pequenininho, aquele fundinho grosso, então quer dizer, as
lombrigas velhas morrem. Isso é a mesma coisa, quando vê um fundinho
grosso daquele lá, e para quem e dominado pela cachaça, ele sente atraído
por aquilo e, acaba chegando ao boteco. Então é assim a mulher, o outro
não é atraído pelo copinho, para mim tanto faz o copo raso, copo fundo, do
fundo grosso, fundo fino, por que... Mas ai joga a mulher, joga dinheiro, é
ai que é o problema, joga popularidade, então você tem que ver o elo fraco
que está na sua vida, não na vida dos outros, porque é fácil ver na vida dos
outros, na vida da gente a gente não vê. Você cai e só vê depois que cai,
aquele fulano vai cair, não está tomando cuidado, vai cair. Aquela mulher
vai cair. Você nunca vê a si próprio que está caído ou que está caindo, não
percebe porque enxerga mais nos outros. Então Pedro, está falando a uma
igreja que escapou. Gente se nós não escapamos, não podemos ser
participantes da natureza divina. Quando o profeta pregou: “A Estatura do
Homem Perfeito”, mostrando que é para aqueles que escaparam, da
corrupção, que teve a concupiscência, é o desejo carnal, que vem através
dos olhos... Há no mundo, é tudo que vê.
10. – A fascinação do mundo ganhou Ló, a fascinação do mundo, a beleza
o encanto de Sodoma ganhou Ló, mas nunca atraiu a Abraão.
Nunca atraiu por quê? Porque Abraão havia saído, separado fugido da
corrupção, que pela concupiscência, pelo desejo carnal, pelo desejo dos
olhos, por aquilo que encanta Abraão já tinha fugido daquilo. Com toda
aquela beleza ele deixou para o sobrinho, você quer provar? Para qualquer
lado que você for, eu vou para o lado oposto, ele sabia que o sobrinho só
tinha o olhar do encantamento, da beleza, da fascinação, do que atrai. E ele
foi por aquele lado e Abraão foi para o lado seco que Deus estava lá. Você
tem que regozijar porque tem hora que você está seco, não tem muita sede,
não tem muito dinheiro, sabe? Ta ruim, mais ali que Deus te quer, porque
se você partir para o lado de Ló, você cai ficar satisfeito, vai ficar alegre,
mais é concupiscência, e Deus sempre livra o seu povo daquilo. Tem hora
que Ele não nos permite termos muita coisa, é exatamente por isso. Agora,
outros lutam para que a igreja seja próspera, e os crentes prósperos, porque
Deus é rico, Deus é o dono da prata, é o dono do ouro, só que Deus não
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envolve com isso. Se eu for dono da prata e do ouro, só de eu saber que sou
dono do ouro e da prata, é perigoso que querer ir atrás do ouro e da prata,
eu me enrolo tudo, mas Deus não, eu me enrolo, Deus não enrola. Eu me
envolvo naquilo, Deus nunca se envolveu naquilo dali. Ele é dono de tudo,
Ele possui tudo, tudo é Dele, Ele veio aqui, devia ter nascido num berço de
ouro, mais Ele escolheu uma manjedoura, porque o próprio Deus quis dar
exemplo, que nós mesmo sendo um Filho Dele, devemos ser como Ele,
porque como Pai, dono da prata e do ouro, Ele não veio fazer um berço de
ouro para Ele mais sim de feno. Veio para ficar entre os animais, a
simplicidade. Então Deus quer seus filhos assim. Hoje os pregadores levam
o povo mais para a popularidade, a grandeza, a riqueza, que Deus dá isso
para que as pessoas se envolva antes que ela cai. Tem hora que a vida de
luta nossa, do dia a dia, para ganhar o pão, para pagar aluguel, para pagar
uma água, uma luz, um telefone, porque dá o que fazer, não sei não dá a
prosperidade que eu preciso, talvez eu não posso é ter aquilo ali, eu tenho
que desconfiar que eu não posso é ter, porque eu tendo aquilo eu vou me
envolver, aquilo me envolve, aquilo me ganha, aquilo trás corrupção para
mim não trás para outro, mais para mim. Quando você vê que dinheiro não
trás corrupção para certos crentes, você pode ver, que não trás corrupção
para ele, porque ele já é um corrupto, não trás mais, ele já é um corrupto. A
igreja, você acha, percebe que ela é corrupta, ela está cheia de ouro, cheia
de prata, ela tem com que, ela é corrupta e não sabe. Ela esta pregando
corrupção para os outros, você precisa ser rico, você precisa ter coisas
porque Deus é rico, mais eles não percebem, como igreja, a igreja não
percebe que ela é a maior corrupta que tem, e ela quer atrair através da sua
corrupção da concupiscência dos olhos, ela quer atrair o povo para a
grandeza, para a beleza, para aquele que fascina, que encanta, que chama a
atenção da população para uma popularidade, para uma grandeza, que para
ter uma igreja rica, que ela é corrupta, então ela quer trazer para si, filhos
segundo a sua espécie. E Deus, é do rico, quer trazer para si filhos segundo
a sua espécie, Ele se fez pobre, é isso que Deus quer mostrar para a igreja,
que Ele sendo rico, Ele veio e se fez pobre e, nós aqui como pobre,
queremos ser ricos, esse é o nosso problema. Ele se mata. Nós morremos e
não possuímos nada, porque? Porque a nossa riqueza, o próprio Jesus diz:
“Não ajunteis para vós tesouro na terra. Gente, se Ele é dono da prata e do
ouro, porque falou isso para nós? Ele é dono de tudo, só que Ele não
usufruiu disto, diz ó: “Tudo é meu, tudo é meu, eu não vou usufruir disso”:
Está na mão do diabo. Todas estas coisas que são de Deus está nas mãos do
diabo, foi o diabo que disse para Jesus: “Tudo isso te dou; prata, ouro,
mulheres, essa riqueza, esse encantamento de Hollywood, esses filhos,
essas pornografias, tudo isso eu te dou, essa beleza de ver o mundo ai, eu te
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dou tudo isso daí se prostrares e me adorares”. Deus não quis aquilo ali, é
Dele, é Dele, a riqueza, tudo isso é Dele, esta no mundo mas Ele não quis,
porque Ele quis pagar o preço e, quando Ele pagou o preço, Ele pagou o
preço de eleito, Ele pagou o preço de quem foge da corrupção que há no
mundo da concupiscência dos olhos. Ele pagou o preço. Então, você tem
que dar valor a isso, que Ele valorizou nos pagando o preço daquilo ali para
nós. Nós não temos ouro, nem um ouro, nem uma prata aqui, mas tudo nos
pertence. Entende? É como Jesus, tudo é Dele, só que nós não estamos
usufruindo de nada disso aqui em baixo, e tudo é Dele, mas está na mão do
diabo, tudo é Dele. Você diz: “Vamos tirar então da mão do diabo”. Da
mão do diabo que Cristo vem tirar, foi os seus filhos. Isso ai, Ele tirou os
filhos da mão do diabo, nós somos o que Ele resgatou da mão do diabo, Ele
tirou da mão do diabo, porque não era do diabo. Ele tirou. Então, agora até
que ele chega a tirar, a tomar da terra, o ouro e a prata da mão de satanás,
ele deixa e, ele permite que o mundo usufrui dessa grandeza, da fascinação
da riqueza, do ouro, da prata, na política, na igreja, até que Ele vai tirar
tudo isso de novo, vai definir, porque isso é Dele, é Dele. Mas, Ele está
usando os processos e, o último processo que Ele vai usar para fazer isso, é
meter fogo. Ele vai meter fogo para que Ele... Essa coisa não pode vir
impura do jeito que ela está para as mãos do dono original. Ele mete fogo e
purifica primeiro, mas nós Ele nos comprou primeiro, mas nós não ir
impuro grosso para as mãos Dele. Primeiro ele tem três processos para nos
aproximar Dele, para Ele poder nos usufruir de nossas vidas, e nos
usufruirmos de Seu poder. Primeiro tem três processos: Justificação,
Santificação, e Batismo com o Espírito Santo, que é o fogo que vem para
queimar, os desejos para que possam estar escapando da corrupção e pela
concupiscência pelo desejo carnal, pelo desejo visual, há no mundo nós
escapamos. A pessoa que escapa disso é uma pessoa feliz se você conseguir
escapar e não pensar em grandes coisas você é feliz, se você não escapar
você tem que trabalhar dia e, noite e não possuir nada, porque você não
conseguiu escapar. A hora que você escapa daquilo, então o feijãozinho
está bom, o arrozinho está bom, o fubázinho está bom, a roupinha que você
tem também está bom, o calçadinho... Graças a Deus, muito obrigado,
porque você está bom, mas quando não escapa, nada não está bom. A casa
não está boa, a geladeira não está boa, tem que trocar de móveis, tem que
trocar de casa, se mudar de cidade, a coisa aqui não vai bem, essa rua não
presta, e qual que presta? Nessa cidade eu não vou bem, eu tenho que
mudar de cidade, ele vai para outra, ele vê que não vai também para frente,
ele não consegue, a pessoa não consegue, é a corrupção do mundo que a
pessoa não consegue fugir dela, se fugir da corrupção do mundo você vai
satisfazer. Não é acomodar gente, tem que entender isso, vai satisfazer
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porque Deus é assim, vai satisfazer com o mínimo que você tem para que
Deus possa lhe confiar o máximo. Enquanto nós não nos satisfazemos com
o mínimo, Deus não pode confiar o o máximo para nós. Deus começa é
debaixo para cima. Nós queremos é de cima para baixo, mas Deus começa
de baixo para cima, Ele quer me ver satisfeito um pouco para Ele poder me
dar mais um pouquinho, Deus quer me ver satisfeito um pouquinho, para
Ele poder me dar mais um pouquinho ainda. Então Ele quer ver eu
satisfeito, agora se eu sou um individuo insatisfeito Ele não pode me dar
mais, não pode me dar... Agora, Ele vai permitir a corrupção do mundo me
enganar, a corrupção do mundo vir através dos meus olhos e trazer aquele
desejo de ter coisas que eu não consigo ter e, ali é onde eu me mato, é onde
eu quero e não consigo. Ai a mulher aperta o marido, o marido aperta a
esposa, e um culpa o outro e, o pastor culpa a igreja, e a igreja culpa o
pastor e, isso vai esse tempo tudo, essa miséria, o Tabernáculo não cresce,
deveria ter um melhor, já devia ter demolido isso, e fazer como o moço rico
e, fazer outro novo. E, é como o moço rico mesmo, tem que fazer desse
jeito e, derrubar e fazer um novo e dizer: E agora arregála-te alma porque
você tem bens, devia regalar quando não tinha nada. Quando não tinha
bens, o moço rico quando ele tinha só aquele tanto que já era o suficiente
para enganá-lo, se ele estivesse satisfeito com aquele tanto, mas não estava,
mas a hora que ele rejeitou a vida eterna nos vemos ele a procura de
derrubar os Tabernáculos deles, os santuários deles, o celeiro dele. Vamos
usar tudo isso daí? Porque isso tanto vale para o moço rico como para a
religião. Há ele diz: “Nós vamos derrubar tudo isso daí vamos fazer tudo de
novo”, diz: “Ó, estou cansado disso daqui, vamos melhorar a coisa aqui,
porque tem que ter dinheiro, vamos gastar, vamos fazer a coisa ficar
bonita”, ai derrubou tudo, melhorou e a colheita foi forte, então alma, agora
você pode deitar e rolar, “regala-te” porque você tem bem para muito
tempo. Ai uma voz soou, diz: “Louco, se te pedir a sua alma, o que tem
preparado, para quem ficará?” Ai que... Ele vai cair em si, mas você pensa
que ele melhorou? Ele não melhora, foi chamado de louco, com religião e
tudo, com prosperidade e tudo, a grande corrupção do dinheiro, da
grandeza, ele foi chamado de louco, “você é um louco”, um demente. Mas
eu sou rico, eu sei os mandamentos, mas você é louco, tem mandamento
mas é louco, porque você derrubou os celeiros, então agora qual o seu
último estágio? Vai como o moço rico, do primeiro que ele rejeitou a vida
eterna; para o segundo que ele prosperou e vai para o terceiro estágio com
o moço rico para você ver onde vai; lá no inferno. “Estando ele no Hades,
levantou seus olhos e viu Lázaro no seio de Abraão”, e teve vontade
daquilo, agora ele teve vontade da simplicidade, depois que ele foi para o
inferno. Ai tinha vontade da simplicidade, porque Lázaro estava num lugar
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simples e gostoso bem... Descansando. E, ele estava num lugar esplendido
cheio de fogo ao redor, isto quer dizer tribulação, luta, angustia e, que pega
o espírito da pessoa, quando ela morre aqui e ela vai para um lugar, do jeito
que você esta aqui, um homem insatisfeito se morrer, você vai para um
cantinho não sei onde? Insatisfeito. Mas se você vive uma vida satisfeita
aqui, satisfeito com a casa, satisfeito com o carro velho, satisfeito... Mesmo
amarrados os faróis, está satisfeito, não é relaxo não, é satisfeito, satisfação.
Agora, a hora que Deus quiser Ele me dá, porque se Ele com um farol mais
bonito vão acabar ficando alisando muito o farol, alisa o farol e, se alguém
bater nesse farol, eu vou brigar com ele depois, então não vai adiantar,
então é melhor, é ter um carro, um carro velho e, que o outro bate, então o
outro bate e diz: “Há já quebrou? Então esta quebrado não tem problema”.
11. – Deus sabe que é assim, porque se a coisa tiver novinha, a gente vai
brigar com o indivíduo, você sai do carro: “olha o que você fez aqui
rapaz, o que você fez no meu carro, o você não sabe dirigir?” Larga de ser
burro. Ai o outro já lá saca o 38, ta! Eu sou inteligente, eu vou mostrar para
você que eu não sou burro, mas é mais burro ainda, é outro mais burro
ainda, que já dá um tiro no outro, mete a facada no outro, porque? Porque
um se engrandeceu achando que nada, ninguém podia mexer naquilo que é
dele, então não adianta. Tem coisa que não adianta, Deus quer que você se
satisfaça aqui, senão vai lá para o inferno como o rico, vai para lá com
religião e, tudo sabendo, sabendo mandamento, rejeitou vida eterna mais
não sabe como foi que rejeitou vida eterna, foi a hora que a vida eterna diz:
“Vai vende tudo que você tem, porque tudo isso que você tem toda essa
riqueza e sem atrapalho na vida, vai vende rapaz, acabou tudo isso dá para
os pobres e, vem e me segue seja como Eu, não tenho casa para morar, não
tenho onde deitar, reclinar a cabeça, seja que nem eu”. Deus quer desse
jeito, mais nós queremos ensinar uma religião para o povo, de prosperidade
e Jesus veio e, ensinou diferente para nós. “Seja como Eu rapaz, vende tudo
o que você tem, dá para os pobres, vem e segue-me”. Deus podia perguntar
para ele, mais o que que o Senhor tem, olhe: “Você não está vendo o que
eu tenho; Eu não tenho onde que reclinar a cabeça. As aves têm, as raposas
tem, mais eu não tenho, os passarinhos tem ninho, Eu não tenho não, que
reclinar a cabeça”. E quem és tu? O Messias, o Filho do Deus vivo, Deus
feito carne, o Emanuel, o Todo Poderoso aqui na terra... Vivendo uma vida
dessa? Ele não pertencia as igrejas prósperas, Jesus não pertencia a essas
igrejas prósperas, porque Jesus soube fugir da corrupção. Ele veio aqui na
corrupção e fugiu da corrupção. Ele nasceu aqui nesse mundo de
corrupção, mas Ele fugiu da corrupção. E Ele é dono de tudo, dono do céu,
dono da terra, da riqueza, se fosse qualquer um de nós; olha eu quero o
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melhor berço a melhor casa, a melhor fralda, não vem com essas
fraldinhas... Fraldas simples não, eu quero aquela bem cara, aquela boa,
porque não adianta nada, vai com cocô, urina do mesmo jeito. A questão é
essa, então Ele veio aqui, disse: Não para mim não importa casa para
morar, não importa onde eu vou nascer, não importa, não é manjedoura?
Certo. Está bom demais, e ai... Eu sou Cordeiro, é manjedoura, serve. Mais
não tem como te embrulhar, não tem como te enrolar, a o José vai ali tira o
pano da canga do boi, para enrolar, vai ferir um pouquinho o pescoço do
boi, mais que eu vou tirar um pouquinho do pano da ganga do boi e, fez
uma fraldinha para por em Jesus Cristo, o Deus em carne. Agora, Ele tinha
fugido da corrupção, agora nós não, nós queremos mais corrupção, nós
desejamos coisas lindas descartáveis, nós queremos coisas lindas, você já
viu isso, nós sempre queremos as coisas bonitas descartáveis. As melhores
coisas belas descartáveis, e assim está o ser humano sem saber escolher as
coisas de Deus, eles querem as melhores igrejas, mais todas descartáveis,
eles usa e joga fora. Os melhores corais, os melhores cantores, os melhores
músicos; mais descartáveis, usa e joga fora. Pode ser caríssimo, mais usa e
joga fora. Enquanto está usando, olha eu estou usando tal fralda, estou
usando tal coisa, e da depois que terminou com isso daí, e agora, o que
você vai fazer com isso daí? Vai conservar? Não. Joga fora. Vai usar. Usa
as melhores igrejas, joga fora; usa os melhores pregadores, joga fora; você
vai olhar é: Deus fugindo da corrupção.
12. – Eu quero ler essa mensagem, não dou conta. Comecei ontem, não dei
conta, e hoje outra vez, não dou conta de ... de ... “Fugindo da
corrupção”.
13. – Ai me veio também esse versículo aqui 2 Pd. 2: 20- 21.
14. – 2 Pd. 2: 20 – Porquanto, se, depois de terem escapado das corrupções
do mundo... (Porquanto se depois de terem escapado das
corrupções, agora já não é dá mais não só “da corrupção”, é “das” ...
Agora, vem o plural, tem muitas corrupções do mundo, pelo conhecimento.
Gente, o conhecimento de Jesus Cristo, tem que mostrar para nós um
escape, para isso aqui... Você conheceu Jesus Cristo? Você escapou das
corrupções do mundo, conhecendo a Jesus. Então, esse tipo de Jesus
moderno que o povo prega hoje, não leva você a escapar das corrupções,
mais leva você ser um corrupto ali dentro do mundo, por religião, tendo o
nome de pastor, de obreiro, de diácono, de igreja, de Deus, corrupto no
mundo).
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15. – 2 Pd. 2: 20 – (Mas). Porquanto, se, depois de terem escapado das
corrupções do mundo pelo conhecimento do Senhor e Salvador Jesus
Cristo, forem outra vez... (Aqui está o problema do retorno, está o
problema da pessoa começar, da pessoa experimentar as coisas de Deus
e, depois voltar as coisas do mundo, a fazer as vontade de Deus um
pouquinho e, daqui a pouco volta ao mundo e, vai fazer a vontade do
mundo).
16. – Olha, que Pedro... Olha, Pedro era muito simples, mais deixou cada
Mensagem do jeito que ele era: Simples. Nada envolveu Pedro, ouro,
Prata, não envolve nada. Quando Jesus o mandou pescar, Pedro pegou já o
“estáter” (dinheiro) na boca do peixe. Eu te garanto que ele não ficou
doidinho para pegar mais, “vou pegar mais, vou guardar um pouco para
mim”. Ele já catou aquilo ali, ele já tinha... Já dá... Pagar o nosso imposto,
chega de pescar, vamos embora. Porque se eu começar aqui... Eu começo
ficar corrupto aqui, “eu quero pegar só o peixe que tem ‘estáter’, o dinheiro
na boca”, ai fica procurando e, Jesus tinha o encaminhado para o banco
certo, é esse daí, chegou ali bateu, abriu, passou o cartão tirou aquele
dinheiro, diz: “Vai paga o nosso imposto” e “fsst” e, disse: chega. Você já
pensou bem, Pedro depois de tudo isso, ter visto, olha a concupiscência dos
olhos, ele viu dinheiro na boca do peixe, Pedro já tinha largado de pescar,
ele podia ter dito para Cristo: Agora, o Senhor espera um pouquinho, dava
uma desviadinha, voltava lá e catava uma varinha, “vou ver se pega”, não
ia pegar mais nada, não adiantava, não ia pegar mais nada, mais Pedro não
fez isso, ele já havia fugido e, ensinamos nós aqui, depois de ter fugido das
corrupções do mundo, havendo escapado, destas corrupções do mundo. Ele
diz aqui: “... ainda pelo conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo”,
foi outra vez envolvidas ou envolvidos nelas, envolvida naquelas
corrupções, escapamos da corrupção do dinheiro agora, vamos ser
envolvidos outra vez? Escapamos da corrupção da mulher, vamos ser
envolvidos outra vez? Nós escapamos gente? Nós como pregadores, seja
membro quem for, escapou da corrupção de mulheres de homens, nós
escapamos, agora se formos envolvidos naquilo outra vez? Olha o que
Pedro vem diz: (2 Pd. 2: 20 – Parte) “... tornou-se-lhe o último estágio pior
do que o primeiro”. Depois que você foi liberto, saiu da corrupção e, deixa
ser envolvido por aquela corrupção outra vez, seja do dinheiro, da
popularidade, da fama e, da mulher e, assim por diante, você deixa ser
envolvido por aquilo outra vez: “tornou-se seu estado, o último estado”
pior do que o primeiro. Torna-se pior.
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17. – E aquele estado daquele primeiro homem que Jesus contou daquela
casa que estava cheia de satanás, lá com sete demônios, voltava com
um demônio, depois volta com mais sete... Sete. Porque o indivíduo parou,
o indivíduo não limpou a casa.
18. – O irmão Branham vem, diz assim: Que... Não bebo, não minto, não
adultero, graças a Deus. Aleluia! E não enche também. E não enche.
Ele tem que encher de algo para que quando o diabo chegar, a casa está
cheia, não tem nem um lugarzinho para por os móveis deles, não tem nem
um lugarzinho para por uma cadeira para Ele assentar. Não tem nem um
lugarzinho para ele olhar, não tem nem um cantinho reservado para o
diabo, então quando chegamos à santificação nós temos que pedir ao
Espírito Santo: “Enche agora esse vaso” porque a corrupção saiu e, agora
eu estou limpo vazio, mas eu preciso ser cheio e, se eu não encher de Deus,
o diabo vai encher, o diabo vai voltar lá você já sabe, a cada está limpa, ele
estava sozinho, mas agora está limpa, não, vem cá seu capeta, capetinha e,
primo do capeta, ele... Ele atrai sete, ele atrai sete. Ai é dinheiro, é mulher,
fama e, casa me atrapalha, e carro em atrapalha, me atrapalha na igreja, e a
gasolina está caro, e... São capetas, são demônios que vem entrando, vai
entrando e, daqui a pouco, então está cheia a casa, mas você não era
santificado? Era mais não encheu, mais se não enche de Deus, enche de
satanás, se não enche das coisas boas, enche das coisas más, mesmo depois
de limpo é a pior condição do crente se ele não se encher, ele está pior do
que o próprio Jesus disse: Senhor algo que satanás, retornar, porque o diabo
saiu da casa, mas de vez em quando ele dá uma voltinha olha assim... O
profeta diz: Que ele olha e, vê a casa limpa e adornada. Então, então, mais
não tem ninguém morando ai não, opa, vai lá e busca os outros demônios,
diz: “Vem cá, tenho uma casa limpinha agora, vamos bagunçar aquilo lá,
vamos entrar? “E ai vem todo tipo de demônios”. E a pessoa pensa porque
ela largou de fumar, de beber, de adulterar que ela já está boa, não, isso daí
foi só uma limpeza que fez, para que você possa convidar o Espírito Santo
para morar, o Espírito Santo, ele não fica assim de olho, está agora
limpinha, agora... Vem cá anjo Miguel, Gabriel, Ariel seja quem for vem
cá, vamos entrar vamos morar lá, vamos porque a casa está varrida, então
se você não chamar mais não entra. Se você não convidar Ele não entra,
Ele quer saber de alguém que tenha prazer de tê-lo Ele dentro. Ele arromba
satanás arromba, satanás diz: “Aqui eu estou”, Deus não quis assim, Deus
simplesmente espera você chamar para Ele poder assentar, Ele manda
você... Ele manda em você, mas quando Ele entra em você, Ele só entra
quando você o chama, Ele só assenta dentro de você quando você diz...
Você diz para Ele: Assenta Senhor, tem um lugar, tem uma cadeira para o
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Senhor ai, o Senhor quer descansar um pouquinho, tem um sofá aqui dentro
do meu coração, tem Senhor, Senhor tem uma cama, tem um cobertor, o
Senhor quer cobrir do feio aqui dentro de mim, tem um cobertor aqui, deita
Senhor, pode descansar um pouco aqui dentro de mim, tem lugar para o
Senhor viver, ficar em paz, o Senhor não precisa ficar aflito, não precisa
sair, pode ficar sossegado aqui...
19. – Mas, tem hora que Deus entra dentro da gente, e a gente mesmo com
aquela aflição está falando assim para Deus: “Sai depressa,
porque eu tenho que fazer alguma coisa, eu preciso fazer algo, até quando o
Senhor vai me fazer atrapalhando aqui, olha eu tenho que olhar naquilo,
não estou podendo, precisa sair para olhar já começa a ser acusado, então:
“Sai de mim logo Senhor. Sai de mim logo”. Então Deus fica aflito dentro
da gente, porque Ele precisa sair para eu poder olhar para uma mulher
despida, porque se Ele tiver dentro ele fique reprovando aquilo, se Ele
estiver dentro Ele reprova. Ele tem que sair e... E a minha aflição, a
concupiscência dos olhos faz Deus ficar aflito dentro da gente, por quê?
Porque ainda não fugimos da corrupção do mundo. É a mesma coisa que
está mandando, oh Senhor me dá um privilégio, me dá um pouquinho de
tempo para mim, tem hora que... É como a mulher, dá tempo marido, sai de
casa faz favor, você só fica aqui dentro de casa, fica me enchendo a
paciência, vai andar rapaz, vai dar uma volta, e você sabe que esse não é o
verdadeiro espírito feminino. Porque a igreja de Deus não faz isso com
Jesus Cristo, igual quando ela fugiu da corrupção, ela ama ter Jesus lá
dentro limpo quieto e, dá lugarzinho para Ele, e dá chá para Ele, e dá
bolinho para Ele, e dá café para Ele, você não quer sofrer... Tem que fazer
alguma coisa para Ele dentro de você, dentro.. Jesus sempre é prazeroso,
você pode ficar sossegado. Agora, já pensou bem, quando você vai à casa
de alguém e percebe o tipo de família, você percebe como que a família
está um olhando para o outro assim e, você lá dentro de casa, e como a
dizer assim, o indivíduo não vai embora logo, já passou da hora, ele já teria
que ter ido embora. Porque que não foi? Será que vai posar, será que ele vai
posar. E, ai nós lá dentro daquela casa, nós temos que desconfiar, ver como
é que eles estão assim, eles mostra na cara assim, parece que está com um
bolinho para você, ele te engana um pouco, mais fica esperando, será que
vai embora, será que vai embora, será que já vai querer posar aqui em casa?
Um olha para o outro; O que você acha? Não vai embora, não tem jeito.
Certo?
20. – E, assim é Deus dentro da gente. Será que ele vai passar a noite aqui
ainda, vai. Lá na casa de Zaqueu Ele entrou, porque Ele já tinha
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avisado Zaqueu lá, e disse: “Olha, Eu hoje quero posar na sua casa. Eu
quero posar lá. E, Zaqueu ficou inquieto. Ali Ele não era Deus inquieto
não. Jesus chegou, sentou e ficou quieto, e Zaqueu inquieto de lá e para cá.
Eu vejo um homem inquieto, porque um homem inquieto, um homem em
pecado, ele vive inquieto com a pregação, ele fica inquieto com o
ensinamento, ele não tem prazer naquilo, e corre para lá e para cá, ele
peleja para se livrar, e Jesus quietinho dentro, e Zaqueu de lá e para cá, que
nem um doido andando, de lá e para cá, esfregando a mão, sem saber o que
eu faço com Ele hoje, Ele ali... Ele vai posar ainda, e nós estamos no
almoço ainda, tem o café da manhã ainda, ainda tem almoço, tem café da
tarde,e depois tem a janta, e Ele não, Ele vai posar e Zaqueu de lá para cá;
“Eu não agüento ficar sem falar da minha vida podre para Ele... “E Jesus
quietinho, Jesus não ficou tocando... “Ó rapaz, Eu vim aqui porque Eu
quero que você conserte”... Você vai contar seus erros, Eu vim aqui para
você confessar.” Não, Jesus ficou quietinho, a presença de Deus não
precisa forçar nós a nada, a presença de Deus ali, faz o homem pecador, a
mulher pecadora inquieta, e quer um acerto de conta, eu quero consertar
minha vida, eu preciso consertar minha vida, exatamente naquela hora, e
Deus fica quieto ali. Ele não fica mostrando como muitas vezes pai fica na
cabeça dos filhos, e bate na cabeça da esposa, e esposa na cabeça de
marido, como uns garnisés. Ali é um bicando o outro para ver se conserta.
Deus não. Ele aquieta, Ele só diz: “Olha, hoje eu vou posar em sua casa”.
Irmão, Ele não importou que o rapaz roubava imposto porque Ele sabia que
ele era eleito. Você roubou, agora, Eu vou posar na sua casa, agora você
vai ter que acertar. A sombrinha que você roubou você vai ter que
devolver; o sapato que você tirou lá na fabrica você vai ter que devolver;
aquela lata de cola que você roubou você vai ter que devolver. E... E... E,
Ele vai... Você sabe. Jesus sabia, Ele ficou quietinho lá,e ai Zaqueu
servindo tudo ali, trazendo, e gente vinha servir Jesus, que coisa
maravilhosa, Jesus na casa de Zaqueu. Os lá de fora, você viu aquele que
diz: Jesus de Nazaré, aquele que diz ser Filho de Deus, sabe onde Ele está?
Está na casa de Zaqueu, vê se Ele fosse boa coisa Ele não estaria na casa de
Zaqueu, olha na casa de quem que Ele foi entrar, e Ele ainda disse: Que ia
posar lá ainda. Vai posar, por certo alguém podia criticar Dele, por certo
não tem onde posar, Ele vai posar, tudo era uma forma espiritual. Ele
estava ali para fazer um trabalho, e os de fora não entendem, os de fora não
te entendem. Entende? Os de fora não te entendiam, você tem que estar
num lugar aonde tem gente arrependida temente a Deus, que possa ter o
mesmo espírito que você tem para entender. Até que Zaqueu chegou e
disse: “Mestre, eu quero confessar meus erros”. Pior que a gente fica na
igreja a vida inteira, escuta a pregação, passa uma ceia, mais não acerta,
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passa outra ceia eu vou ver se acerto na que vier Deus me dá força, me
ajuda, na ceia que vem vou acertar, piorou, agora que não dá Senhor;
misericórdia, mais uma ceia, mais trinta, sessenta, noventa eu vou acertar,
ah! Senhor eu não sei o que eu faço, piorou a coisa agora, como que eu vou
acertar agora. O Zaqueu foi e disse ali: “Não vai esperar de noite não,
vamos acertar essas coisas agora: Mestre eu prometo restituir quatro vezes
tudo o que eu tirei dos outros”. Jesus não tinha falado nada para ele, tem
hora que nós aqui... Nós escutamos muito mais pregação do que Zaqueu. E
vem na igreja, o pastor vai e prega, e o Zaqueu está aqui perto sem se
mover. Sossegado. Já roubou, já fez coisa errada, nem sabe. Pode pregar
para o Zaqueu ele nem está ai. Ele está errado, mas nem está ai para acertar
dentro da igreja. Lá com Zaqueu foi diferente, Jesus não pregou para
Zaqueu, só falou: “Vou posar na sua casa”, já foi a aflição de Zaqueu, que
ele... Ele queria ver Jesus, mais queria estar escondido porque Ele sabia, ele
era um homem que tinha feito coisa errada, e se Jesus visse ele, ele disse: E
se Jesus ver e pronto. Se Ele me vir já sabe que fiz, tudo errado, Ele sabe
porque me conhece, Zaqueu tinha essa Revelação, então vou esconder
Dele, mas não tem feito, esconder muito para que? Porque que a pessoa
quer esconder, mais entra numa igreja, ele quer esconder mais entra numa
igreja, mais Jesus dá uma olhada nele, assim diz: “Desce dessa figueira
brava ai, desce daí”. Você está lá no pedestal, já é pastor, já e missionário,
desce daí: “Porque” hoje convém posar na sua casa, mais desce, porque Eu
não vou ai na figueira, não vou subir na figueira, Eu não vou posar na
figueira com você, Eu quero que você desça, “sai dela povo meu”, e Eu vou
posar na sua casa hoje, e ai há um acerto de contas. Amém! Amém!
21. – Vamos ver se dá conta da gente ler. Eu tenho quinze minutos. Já tá...
já está no fim já. Deixa eu prosseguir aqui esse pedacinho,
porque São Pedro disse 2 Pd. 2: 20-21, me deixa repetir para eu encerrar
essa parte aqui.
22. – 2 Pd. 2: 20 – Porquanto, se, depois de terem escapado das corrupções
do mundo pelo conhecimento do Senhor e Salvador Jesus
Cristo forem outra vez envolvidas nelas, e vencidas,... (Então você pode
não ser envolvido, não deixa ser vencido ai você, ainda procede, mas você
é envolvido naquelas coisas da corrupção do mundo, você é envolvido e
vencido, pronto) ...tornou-se-lhe o último estado pior do que o primeiro.
(Ai ficou pior).
23. – 2 Pd. 2: 21 – Porque melhor fora não conhecerem o caminho da
justiça do que, conhecendo - o, desviaram-se do santo mandamento
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que lhes fora dado.
24. – 2 Pd. 2: 22 – (Ai Pedro diz assim:) Deste mundo sobreveio-lhes o que
por um verdadeiro provérbio, se diz: O cão voltou ao seu próprio
vômito, e: A porca lavada ao espojadouro de lama.
25. – Era a forma que Pedro sabia expressar. Você sabe o que com um
crente que ele saiu da corrupção do mundo, e depois voltou para a
corrupção, e deixou ser envolvido na corrupção. Ele diz: É que nem uma
porca lavada. Agora ele voltou para a lama, porque antes ele saiu, e só deu
uma lavadinha, mas agora voltou para a lama outra vez, uma porca lavada.
Ai ele mostrou, é como um cão, que vomitou daqui a pouco ele volta e
come o vômito. Há que... Credo não é isso ai mesmo? É isso ai mesmo.
Nós saímos da corrupção do mundo, depois voltamos naquela corrupção de
dinheiro, mulher e fama, e somos envolvidos e vencidos nela, nós somos
iguais a um cão. Vomitamos aquelas coisas e tornamos a comer aquilo
outra vez.
26. – Ir. Branham diz aqui na Mensagem: “Conferência com Deus”, porque
eu quero estudar aqui essa Mensagem com vocês, vamos ser
se hoje, vai dar certo, uma noite. Eu vou aqui ao Parágrafo 21 outra vez.
Ontem era o parágrafo 21.
27. – Pr. 21 – Mensagem: “Conferência com Deus”. – Mas esta é uma
pessoa que é um crente fronteiriço, que só provou... (que só provou,
isso daqui – “tendo participado da natureza divina, depois deixa ser
envolvido por coisas do mundo, somos culpados disso aqui, culpados.)
...Nós temos desses em todas as igrejas. (Crentes fronteiriços, crentes
que provam da verdade, ele prova, mas ele não come. É como a
senhora, vai provar o arroz para ver se está bom de sal, provar a batata
para ver se está boa de sal, boa de pimenta, e assim por diante, vai
provando, prova, mais chega na hora do almoço: Vem mãe, vamos,
vamos almoçar? Não, eu não quero comer não, só provou mas não
alimentou, tem gente que prova dos dons, prova das coisas do futuro,
prova dos Selos, prova da Revelação dos Selos, das Eras, mais não
come. Só come, hum bom, porque se for comer vai ficar amargo o
ventre, amargo. Se for comer na boca é doce, mas a hora que você for
comer, você vai ver, a Revelação dos Selos, a hora que você vai comer
ela é amarga, é amarga. É o livrinho, é o livrinho. Quando está na boca
está doce.
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28. – Parte Pr. 21. Mensagem: “Conferência com Deus”. ... Nós temos
desses em todas as igrejas. Apenas vêm à igreja, e, oh, eles apreciam
o que o Senhor faz, mas nunca se movem para dentro disto. Eles apreciam
ver alguém curado, mas eles nunca fazem esforço de sair e orar pelos
enfermos, e visitar os hospitais, ou fazer algo que seja certo, veja, dessa
maneira. Vocês têm visto esse tipo. Eles provaram. Eles viram. Exatamente
com o eu disse, os Cains, Cananeus, ou...
29. – Pr. 22 - Mensagem: “Conferência com Deus”. – Os israelitas, quando
estavam se aproximando da Canaã, eles quase entraram. Eles
foram até lá, distância suficiente para sentir o gosto dos frutos da terra, mas
eles disseram: “Oh, nós não – não podemos. Nós – nós não podemos fazêlo”. Mas Josué e Calebe sabiam que podiam fazê-lo, porque eles tinham a
promessa de Deus.
30. – Uns vão pelas promessas, outros vão pela concupiscência dos olhos.
Os olhos desanimaram aqueles dez espias, os olhos, e os
mesmos olhos que desanimaram os dez espias, foram os olhos dos dois
irmãos que animaram, porque os dez espias olharam na grandeza dos
gigantes, os dois espias: Josué e Calebe olharam na promessa. Olha o
tamanho da fruta, vamos levar... Esse cacho de uva é o suficiente porque
nós não podemos ficar levando muito melão, mas nós vamos levar esse
cacho de uva para eles vê, pela uva eles já vão saber de que jeito que é a
terra, então ai chega lá eles estão com um cacho de uva, ó irmão prova
aqui. Abirão, olha aqui uma uva para você, Abirão provava: Boa, boa;
Coré, Datã provaram, prova, prova, eles provaram também, prova, então o
que que você acha, vamos para lá? Não. Não vou não, mas a uva é boa?
Hum gostosa. Essa luz, essa Revelação, Deus mandou um profeta. Isso, é
profundo, isso é tremendo. Então, vamos entrar em Canaã porque em
Canaã é onde esta a Revelação dos Sete Trovões, em Canaã está o Batismo
do Espírito Santo que Deus não pode revelar para ninguém que não esteja
batizado com o Espírito Santo, porque quando Ele Revela, a pessoa é
posicionada, à Adoção. Ela está batizada com o Espírito Santo é Revelada
os Sete Trovões para ela, ela vai para a Pedra de Coroa, que é a Adoção.
Vamos para lá? Não ... Não... O rapaz ali falou que o gigante lá é grande
não dá. Não dá para a gente ir porque vai ter que largar daquilo, daquilo
outro, aquele desejo que a gente tem. Mas vai ter que separar disso? Tem.
Vai ter que separar, vai ter que separar de tudo isso daí. Vencer esse
gigante e entrar na terra, mais vale a pena, vale a pena, você fica sem essas
coisas ai e ter lá uma terra farta, e eles então rejeitaram. Olhe aqui e era
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disso que Paulo estava tentando falar referir-se à aqueles que tem chegado
perto dela, ai eu volto aqui a Hebreus 6 – Porque é impossível – verso 4.
31. – Hb. 6: 4 – Porque é impossível, os que já uma vez foram iluminados,
e provaram o dom celestial, e se fizeram participantes do Espírito
Santo,
Hb. 6: 5 – e provaram a boa palavra de Deus e as virtudes do século
futuro,
Hb. 6: 6 – e recaíram, ... (Aqui está o problema, ele deixa ser
envolvido outra vez por aquele problema, eles recaíram, então tem escape?
Tem escapatória? Tem sacrifício outra vez?) ...sejam outra vez renovados
para arrependimento, ... (ele disse que é impossível, serem renovados para
arrependimento) ... pois assim quanto a eles de novo crucificaram o Filho
de Deus e o expõe ao vitupério.
32. – É isso que tem acontecido, porque a pessoa ela não escapou
totalmente, não escapou das coisas do mundo, começa nas coisas de
Deus mais só dá uma lambiscada, ele prova só, nunca entra, para comer e
satisfazer, e ter o seu corpo nutrido daquilo que ele não consegue nutrir o
seu corpo daquilo, e é por isso que sofre. A igreja não vai bem, porque ela
fica provando os Selos. Ela prova as Eras, prova os Selos, ela não pode
ficar assim, ela tem que comer, tem que comer, é um monte de crente
fronteiriço que nós temos na Mensagem provando Selos, provando as Eras,
mas isto aqui não é alimento para provar, tem que comer, e comer, e para
comer tem que ser Josué e Calebe, para comer não pode ser dez espias, dez
espias não tem coragem de comer porque sabe, a eu vou comer isso daí,
melhor é só provar, prova, hum é bom demais, mais comer ai tem que estar
lá na terra, você tem que ir para lá, para comer, e ele não dá conta. Ai Paulo
está falando, o irmão Branham diz que Paulo está falando disso: Eles
mesmo sabendo dizem: (Parte parágrafo 23. Mensagem: “Conferência com
Deus”). ... “Oh, eu – eu vou à igreja da santidade, a pentecostal. Eu vou a
esta.
“Mas receberam vocês o Espírito Santo desde que creram?” “Oh, não.
Ainda não cheguei a recebe-Lo”. Está vendo? Ai está.
33. – Pr. 24 - Mensagem: “Conferência com Deus”. – Mas um verdadeiro
crente não consegue descansar até que entre Nela. ... (Até
que entre na terra, ele não consegue descansar). ... Ele simplesmente tem
que entrar Nela. Está vendo?
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34. –É o que deve promover um desejo do crente de entrar em Cristo, e
deixar Cristo entrar em você. Nós precisamos disso daqui:
Não é apenas provar, tem que ter o prazer de entrar, é como o marido e
mulher, entrar, porque entrar um no outro precisa ser casado, os solteiros
não podem viver essa vida, porque isso é vida de prostituição, para entrar
um no outro, para entrar um no outro ai vem a explicação clara, tem que
estar casado. Esta igreja tem que estar casada com Cristo. Ela entra em
Canaã, Canaã, o Batismo com o Espírito Santo entra nela, e gera sua
natureza. Amém!
35. – Oração final: Senhor te damos graças por essa oportunidade de te
amar, de te servir, de regozijar com estas verdade. Ajudá-nos oh Pai,
eu quero ser um homem que tenha escapado da corrupção do mundo, e
que a concupiscência dos olhos não venha me ganhar para um retorno
as coisas do mundo, retorno aquilo que atrai no dinheiro, mulher,
fama, sistema organizado. Oh Deus, que quero uma total libertação,
que o Senhor possa ajudar essa igreja, e me ajudar, para sermos
abençoados por Ti, e te amar, e te servir com tudo que há dentro de
nós. Liberta-nos totalmente Senhor, Tu podes fazer isso, pois cremos
no Nome do Senhor. Amém! Amém!
36. – Encerramento. Paz, saúde, felicidade ma palavra do pastor Osmar
Rodrigues Costa: “Fé Para Vencer”.
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