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Nós iremos começar lendo a Bíblia. Por favor, abram em 2
Reis Capítulo 7 versículo 1.
“Então disse Eliseu: Ouvi a palavra do Senhor; assim diz
o Senhor: Amanhã, a estas horas mais ou menos, darse-á um alqueire de flor de farinha por um siclo, e dois
de cevada, por um siclo, à porta de Samaria. Porém o
capitão a cujo braço o rei se apoiava respondeu ao
homem de Deus: Ainda que o Senhor fizesse janelas no
céu, poderia suceder isso? Disse o profeta: Eis que tu o
verás com os teus olhos, porém disso não comerás.
Quatro homens leprosos estavam à entrada da porta, os
quais disseram uns aos outros: Para que estaremos nós
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aqui sentados até morrermos? Se dissermos: entremos
na cidade, há fome na cidade, e morreremos lá; se ficarmos sentados aqui, também morreremos. Vamos, pois,
agora, demos conosco no arraial dos siros; se nos deixarem viver, viveremos; se nos matarem, tão somente morreremos. Levantaram-se ao anoitecer para se dirigirem
ao arraial dos siros; e, tendo chegado à entrada do
arraial, eis que não havia lá ninguém. Porque o Senhor
fizera ouvir no arraial dos siros ruído de carros e de
cavalos e o ruído de um grande exército; de maneira que
disseram uns aos outros: Eis que o rei de Israel alugou
contra nós os reis dos heteus e os reis do egípcios, para
virem contra nós. Pelo que se levantaram, e, fugindo ao
anoitecer, deixaram as suas tendas, os seus cavalos, e os
seus jumentos, e o arraial como estava; e fugiram para
salvar a sua vida. Chegando, pois, aqueles leprosos à
entrada do arraial, entraram numa tenda, e comeram, e
beberam, e tomaram dali prata, e ouro, e vestes, e se
foram, e os esconderam; voltaram, e entraram em outra
tenda, e dali também tomaram alguma coisa, e a esconderam. Então, disseram uns para os outros: Não fazemos bem; este dia é dia de boas-novas, e nós nos calamos; se esperarmos até à luz da manhã, seremos tidos
por culpados; agora, pois, vamos e o anunciemos à casa
do rei.” (2 Reis 7:1~9)
Como vocês estão, queridos cidadãos e amados Cristãos de
Busan? Assim que eu cheguei à cidade de Busan, eu escutei uma
canção que dizia: “Onde as gaivotas voam, onde as camélias floQuatro Leprosos
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rescem, minha cidade natal, Busan...” Eu estou muito nervoso
de estar aqui. Eu preguei diante de milhares de pessoas e eu
também preguei na rádio, mas eu nunca me senti do jeito que
eu me sinto agora. Por alguma razão, meu coração está pulando,
como uma pessoa que se apaixona pela primeira vez.
Amigos, eu gostaria de lhes dizer como que através desta conferência seus pecados podem ser lavados limpidamente. Foi
sobre isso que vocês tanto escutaram: “Dia Feliz! Dia feliz!
Quando Jesus lavou meus pecados!”, “Mesmo que os seus pecados sejam como a escarlata, serão brancos como a neve.” Eu
gostaria de falar com vocês nesta semana sobre este importante
assunto, e exatamente como isso pode acontecer com vocês. É
importante que vocês escutem com um coração aberto.
Como, então, vocês podem abrir o coração? Há muito tempo
atrás, eu conduzi uma conferência na Base da Força Aérea de
Yeachun. Eu preguei o evangelho para os oficiais da base. Numa
noite houve uma recepção. Eu estava sentado, tomando um
refresco, quando a esposa do piloto me perguntou: “Pastor,
como você abre a porta do seu coração?”. Depois que ela me
perguntou isso, ficou difícil de eu dizer: “Abra a porta dos seus
corações”. A maioria das pessoas sabe disso: “Se você crer em
Jesus, você irá nascer de novo. Você irá receber o perdão dos
pecados”, mas elas ficam inseguras sobre isso porque elas não
sabem como fazerem quanto a isso. Eu freqüentei a igreja por
muito tempo, mas eu não sabia o que fazer para lavar os meus
pecados. Fazendo isso, eu pensava que eles seriam lavados, mas
isso não aconteceu. Meus pesados pecados ainda oprimiam o
meu coração. Eu não tinha idéia do que fazer. Eu sei que não é
fácil e é por isso que eu não quero lhes dizer nada que lhes
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sobrecarregue.
De fato, nesta semana, eu gostaria de ter uma conversa com
vocês. Há muitos de vocês e somente um de mim, então não
seremos capazes de termos comunhões individuais. Eu espero
que vocês dêem as respostas que vocês têm no coração. Eu irei
lhes fazer perguntas de tempo em tempo, enquanto eu estiver
falando com vocês. Seria muito bom se vocês pudessem me responder alto, mas ficará muito barulhento e bagunçado, então,
por favor, respondam-me silenciosamente, em seus corações. Eu
não posso escutar a voz de seus corações, mas eu acho que saberei suas respostas somente olhando para os seus rostos.
Eu acho que será difícil ter uma comunhão de coração para
coração com Deus nesta noite. Podemos escutar a voz de Deus?
Então, por favor, somente abram seus corações. Vamos começar
tendo uma conversa. Apareçam com todas as perguntas que
tiverem. Todas as frustrações que vocês tiveram durante a sua
vida de fé, todas as coisas que vocês não sabem, como lavar os
seus pecados, como nascerem de novo, e como resolver os problemas dos seus corações. Quem não sabe que orar é bom para
si mesmo? Quem não sabe que ler a Bíblia é bom para si
mesmo? Quem peca é porque não sabe que pecar é mau?
Ninguém, mas não conseguimos nos controlar da forma que
desejamos.
Por anos, eu fui para prisões para pregar o evangelho. Eu
nunca disse para os homens da prisão não pecarem porque ninguém comete pecado porque não sabe que cometer pecado é
mau. Eu queria que eles entendessem como vencer o pecado
através da Bíblia.
Estimados amigos, eu não estou pedindo nenhum tipo de
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determinação de vocês aqui nesta noite. Eu não estou pedindo
por um compromisso. Se vocês simplesmente abrirem seus
corações nesta noite, e se a Palavra de Deus entrar, se Jesus tiver
domínio sobre os seus corações, vocês não terão que lutar mais
contra o pecado. Não haverá necessidade de vocês tentarem
parar de beber e fumar. Não haverá necessidade de vocês tentarem não roubar ou de viver uma vida desenfreada. Jesus Cristo,
o qual está em seus corações, irá lhes ajudar a superar os pecados dos seus corações. Ele irá lhes livrar dos seus lascivos, imundos pensamentos, da sua repugnância por outros e do ódio. É
por isso que eu vim nesta noite, para lhes apresentar Jesus
Cristo.
As pessoas conhecem e clamam o nome de Jesus Cristo, mas
há muitos que estão com o coração distante de Jesus. Jesus
Cristo está perto de vocês nesta noite. Não, Ele está bem ali, na
porta do seu coração. Talvez Ele esteja logo ali com o Seu amor
por vocês, lhes dizendo para abrir a porta do seu coração.
Quando vocês escutarem a Palavra, e se vocês a aceitarem em
seus corações, dizendo: “Amém”, eu creio que Jesus Cristo irá
trabalhar através destas palavras.
Deixe-me contar uma história. Na Espanha, havia certo capitão de navio. Este capitão viajava de porto em porto e só ia para
casa mais ou menos uma vez por mês, ou se não, uma vez a
cada três meses, ou talvez a cada seis meses. Ele tinha um filho
que ele amava muito. Sempre que ele voltava de viagem, ele
abraçava o seu filho, o beijava e lhe dava presentes. E quando
chegava a hora dele navegar de novo, o capitão ficava muito
triste de ter que deixar o seu filho. Ele partia, dizendo ao seu
filho: “Espere só um pouco, eu irei voltar em breve. Cuidado e
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cuide da sua mãe”. Logo, chegava o tempo dele navegar de
novo, depois de ter voltado para casa e ter passado um tempo
com o seu filho. Desta vez, porém, o filho não queria deixar o
seu pai ir. Então o pai prometeu levar o seu filho com ele na sua
próxima viagem para o mar.
Alguns meses se passaram e o capitão voltou para casa. O
filho ficou tão feliz que ele não sabia o que fazer porque agora
finalmente ele tinha permissão para ir com o seu pai. O pai não
podia desapontar a expectativa que ele havia dado e decidiu
levar ao seu filho junto. Naquela altura o filho já tinha 15 anos.
A esposa do capitão estava preocupada, mas ele a confortou,
dizendo: “Não se preocupe. Está tudo bem. Nós não iremos
longe desta vez, então eu irei levá-lo junto”. Na noite anterior a
viagem, o filho estava tão cheio de excitação e expectativas por
causa da navegação com o seu pai que ele não conseguia dormir.
O pai disse ao seu filho: “Se nós formos para o mar, é muito
solitário. As únicas coisas que você poderá ver são o mar e o céu.
Então traga todos os seus brinquedos que você quiser brincar”.
A criança levou livros de desenhar e brinquedos, e também ele
levou seu animal de estimação, um macaco, o qual ele brincava
como se fosse um amigo. O navio buzinou e começou a navegar.
Enquanto o filho estava ocupado vendo as ondas e as gaivotas, o navio estava rapidamente em alto mar e já não havia mais
gaivotas a serem vistas. Somente o solitário céu e o mar. O capitão e os marujos estavam ocupados e a criança estava brincando
na cabine com o seu macaco. Um dia, o macaco roubou o boné
da criança e fugiu. A criança perseguiu o macaco para pegar o
seu boné de volta. O macaco correu para cabine e depois para o
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convés, correndo por todos os lugares. Finalmente, o macaco
subiu no mastro. O menino pensou: “Agora eu te peguei!” e se
apressou no mastro atrás dele. Ele subiu um pouco, depois o
macaco subiu mais um pouco, ele subiu mais um pouco, e o
macaco subiu um pouco mais alto. O menino não percebia o
quão alto ele estava subindo. Ele simplesmente seguiu o macaco,
olhando para cima.
Agora, o macaco sentou no topo do mastro. O menino subiu
atrás do macaco, dizendo: “Aha! Agora você não tem mais outro
lugar para ir”, quando imediatamente o macaco pulou.
Somente depois que o macaco pulou para baixo, a criança
olhou para baixo no topo do mastro que ele havia subido sem
saber. Quando ele olhou para baixo, tudo estava distante. As
pessoas pareciam pequenas formigas. Assim que ele viu isso, ele
começou a perder as forças de suas mãos e começou a entrar em
pânico. Ele estava com muito medo de descer do mastro. Suas
pernas ficavam cada vez mais fracas e fracas... Logo depois, um
marujo que estava trabalhando no convés olhou para cima e o
viu.
“Oh! É o filho do capitão! Ah não! Ah não! O que nós iremos
fazer?”
Agora, quem pode trazer a criança para baixo do topo do
mastro? Um tumulto surgiu entre os marujos. A criança estava
perdendo as suas forças. Se ele deixasse o mastro, ele iria cair e
morrer, então ele segurou bem forte, quase se agarrando a isto.
Um marujo disse: “Capitão! Nós temos um problema! Um sério
problema!”.
“Sim? O que está errado?”
“Venha! Venha logo! É um grande problema!”. Quando ele
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saiu, seu filho estava tremendo no mastro, dizendo: “Pai...”.
“O que aconteceu?”.
Depois que ele escutou de um marujo os detalhes do que
havia acontecido, o pai fechou os seus olhos por um segundo
para pensar. Depois, de repente, ele puxou a arma que estava na
sua cintura. Todos ficaram nervosos. As pessoas estavam pensando: “Qual a utilidade de atirar e matar o macaco agora?”.
Segurando a sua arma, o pai olhou para o filho e disse: “Filho!
Você pode me ouvir?”.
“Sim, pai!”
“Pule no mar ou eu irei atirar em você! Eu irei contar até
cinco! Depois eu irei atirar!”. O filho sabia que o pai era um
homem de palavra. Ele pensou: “Se eu tomar um tiro, eu vou
morrer de qualquer forma, então é melhor eu pular para dentro
do mar”. Embora fosse medonho largar o mastro, o filho estava
prestes a pular.
“Um!”. Ele segurou no mastro e colocou seu pé para baixo.
“Dois!”.
“Três!”. Durante a contagem, ele largou o mastro e na mesma
hora chutou o mastro o mais forte que ele conseguia, pulando
para dentro do mar. Os marujos viram e o tiraram do mar.
Estimados amigos, eu não estou tentanto atormentar os seus
corações nesta noite. Eu espero que vocês tenham uma oportunidade para, sinceramente, pelo menos uma vez, pensarem
sobre as suas vidas de fé. Para viverem uma boa vida de fé, as
pessoas jejuam, oram por toda a noite e fazem promessas no
Ano Novo de ano em ano. Mas, a vida espiritual continua extremamente difícil. Assim como um motorista de táxi: “Senhor,
você crê em Jesus?”. “Não fale comigo sobre estas coisas. “Eu
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sou muito ocupado somente tentando levar a vida”.
Fale com um oficial de polícia: “Senhor, você crê em Jesus?”.
“Eu sou muito ocupado, eu não tenho tempo de ir para a
igreja”.
Pergunte a um médico: “Você acredita em Jesus?” Ele responderia: “Eu não sei por que eu fui para escola de medicina. Num
bom dia, num claro dia de primavera como este; todos saem
para curtir o tempo, enquanto eu fico aqui preso com a testa
franzida por causa destes pacientes. Eu quero crer em Jesus, mas
para mim isso simplesmente não funciona.”.
Pergunte a um soldado: “Você crê em Jesus?”.
“Eu sou muito ocupado por causa das minhas obrigações. Eu
não posso”.
Pergunte a um vendedor: “Você crê em Jesus?”.
“Ah, eu tenho que tocar o meu negócio, ganhar dinheiro para
dar educação aos meus filhos e casá-los. Depois eu vou crer em
Jesus. Pastor, você pode não saber disso, mas se você quiser fazer
negócio, você tem que mentir. Se você disser que tem algo por
um dólar, você não pode vender por um dólar. Mesmo que
custe somente um dólar, você tem que dizer que comprou por
dois. Então eles comprarão por um dólar. Eu tenho que mentir.
Então assim eles irão comprar. Então como eu posso crer em
Jesus desta forma? Eu irei crer em Jesus, depois que eu acabar
com o meu negócio”.
“Porque eu não posso parar de beber.”
“Porque eu não posso parar de fumar.” Por causa de uma desculpa ou outra, a maioria das pessoas pensa que não pode crer
em Jesus.
Uma vez, eu falei com a unidade militar da linha dianteira.
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Eu tive uma conversa com os soldados. Eu disse: “Levante a sua
mão, se você pensa que crer em Jesus é difícil”. A maioria dos
soldados levantou a mão. Depois eu disse: “O comandante do
batalhão está aqui ao meu lado. Major Park, por favor,
levante-se. Pessoal, ele é o Major Park, você é o comandante do
batalhão, certo? Levantem suas mãos, se for difícil para vocês
crerem que ele é o seu comandante de batalha”. Ninguém
levantou a sua mão.
“É fácil crer que ele é o comandante do batalhão. Mas por
que é tão difícil crer em Jesus? Jesus não é tão bom quanto o
comandante do batalhão?” Porque nós não estamos familiarizados com a concepção de crer em Jesus, crer em Jesus é algo difícil.
Eu sou tão feliz que eu posso crer e confiar na minha esposa.
Eu não confio na minha esposa porque ela é bonita ou tem um
bom coração. Eu sou tão feliz em poder confiar nos meus amados filhos. Se eu desconfiasse dos meus filhos, eu iria sofrer
tanto que eu não poderia agüentar. Crer em Jesus é fácil e pacífico.
Jesus disse:
“Vinde a mim todos os que estais cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei”. (Mateus 11:28)
Eles criam em Jesus, mas não tinham paz em seus corações.
Jesus claramente disse: “Eu irei lhes aliviar”, mas embora vocês
creiam vocês não se aliviam. “Orai sem cessar. Regozijai-vos
sempre”. Se vocês estiverem sempre preocupados e estressados,
embora creiam em Jesus, vocês não deveriam pensar nisso? Eu
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estou dizendo que vocês poderiam pegar uma oportunidade
para reconsiderar sua vida espiritual. Eu pergunto isso de tempo
em tempo.
“Se você orar de acordo com as palavras da Bíblia, se você dá
o dízimo, se você participar dos cultos de Domingo, não pecar
dentro da fé e crer no Senhor, então você irá para o céu, certo?”
“Claro, todos sabem disso.”
Mas isso realmente é possível para nós? Levante a sua mão, se
houver alguém entre vocês que obedeça todas as leis. Levante a
sua mão, se você nunca faltou num culto de Domingo. Levante
a sua mão, se você nunca odiou ninguém. Levante a sua mão,
se você nunca pensou em cometer adultério. Amigos, nós
somos pessoas que não podemos alcançar o nível de Deus. Nós
somos como a criança no topo do mastro, nos esforçando e
segurando firme por uma vida boa, mas que depois de um
tempo somente podemos cair. Deus está abrindo um novo
caminho do evangelho para nós. Este caminho está escondido
no fundo da Bíblia.
Assim como vocês querem ter uma verdadeira vida espiritual,
Jesus, Deus, e o Espírito Santo, nesta noite, sinceramente querem falar aos seus corações. O caminho de Deus, que é diferente dos seus pensamentos, está escondido dentro da Bíblia. Se
vocês descobrirem esse segredo que está na Bíblia, é tão fácil ter
seus pecados lavados limpidamente. É difícil para vocês mesmos lavarem seus próprios pecados, mas é fácil sair para diante
de Deus e Ele lavá-los. É difícil para nós derrotarmos o pecado,
derrotar o pecado através de Jesus é tão fácil. Eu irei falar sobre
isso com vocês em detalhes.
Vamos continuar lendo 2 Reis, capítulo 7. A partir do versí22
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culo 1.
“Então disse Eliseu: Ouvi a Palavra do Senhor; assim diz
o Senhor: Amanhã, a estas horas mais ou menos, darse-á um alqueire de flor de farinha por um siclo, e dois
de cevada, por um siclo, à porta de Samaria”. (2 Reis:1)
Há muito tempo atrás, no Antigo Testamento, a Síria atacou
Israel. Assim como na China eles construíram a Grande
Muralha, Israel rodeou a cidade de Samaria com muros.
Quando os israelitas pensaram que iam perder para os siros, eles
fecharam todas as portas da cidade. Eles não tinham nenhum
míssil ou artilharia como hoje. Assim, quando as portas da
cidade foram fechadas, não havia jeito de entrar. Os soldados
siros cercaram a cidade e estavam esperando pelos soldados israelitas ficarem cansados e se renderem.
Porque os muros cercavam a cidade e não cercavam a lavoura,
os israelitas não podiam sair para cultivar. E assim, depois de
um ano, eles tiveram a fome. Depois que dois anos se passaram
e quando estava entrando no terceiro ano, havia uma multidão
com fome. Quão severa era a fome? Há histórias horríveis na
Bíblia de jovens mães que cozinharam e comeram seus próprios
filhos por causa da fome insuportável. Uma mulher falou com a
sua vizinha, dizendo: “Vamos cozinhar e comer o meu filho
hoje, e amanhã vamos comer o seu”, porque ela sentia que sozinha não poderia acabar com o seu filho. Então elas comeram o
filho dela, e quando a mulher foi para a casa da sua vizinha no
dia seguinte, a outra mulher escondeu para comê-lo sozinha.
Samaria estava neste tipo de situação extrema. Então um dia, o
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profeta de Deus, Eliseu disse:
“Amanhã, a estas horas mais ou menos, dar-se-á um
alqueire de flor de farinha por um siclo, e dois de cevada,
por um siclo, à porta de Samaria.” (2 Reis 7:1).
Isso significa que o preço da comida na cidade iria ser bem
reduzido. Há muito tempo atrás, quando havia fome no nosso
país, eles diziam: “Se você me der uma tigela de mingau de feijão vermelho, eu irei lhe dar toda minha lavoura”, ou “Se você
me der uma tigela de mingau branco, eu irei lhe dar toda a
minha lavoura”, porque as pessoas estavam famintas. Eu acho
que foi tão ruim quanto foi naquele tempo. Foi ouvido na
cidade de Samaria, a qual estava com uma fome cruel, que um
alqueire de flor de farinha iria ser vendido por um siclo.
Quando o homem no qual o rei se apoiava escutou isso, ele não
podia acreditar nisso e disse:
“Ainda que o Senhor fizesse janelas no céu, poderia suceder isso?” (2 Reis 7:2).
O homem de Deus disse:
“Eis que tu o verás com os teus olhos, porém disso não
comerás.” (2 Reis 7:2).
Naquele tempo, os leprosos, expulsos da cidade estavam
vivendo do lado de fora dos muros da cidade. Anteriormente,
eles tinham família para levar comida, carne e roupas todas as
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manhãs. Mas agora, até mesmo as famílias dentro da cidade
estavam passando fome, e os leprosos, também, começaram a
morrer de fome. Todos eles estavam morrendo, nesta situação
miserável e somente quatro deles restaram. Os leprosos discutiram entre si.
“Olhem, meus amados amigos, fulano e sicrano já morreram.
Meu sobrinho morreu de fome. Então quem vai ser o próximo
a morrer? Você e eu, nós iremos morrer em breve. Como nós
podemos ficar sentados aqui desta forma, esperando morrer?”.
“Eles estão morrendo até mesmo dentro da cidade. Como eles
podem nos dar alimento?”.
“Está certo. Se ficarmos aqui desta forma, nós iremos morrer
de fome. Eu digo, nós devemos ir e cercar os siros. Se nós cercarmos e eles nos matarem, nós morreremos, e se nos deixarem
viver, viveremos. É ir ou morrer, então vamos”.
Os quatro leprosos partiram para o arraial dos siros. Com as
suas pernas dilaceradas, com seus dedos caindo, com seus corpos desfigurados, estes leprosos começaram a andar em direção
ao arraial dos siros, passo a passo, no crepúsculo. Eu acho que
Deus fez um grande efeito de som para esta miserável marcha.
O som dos leprosos tropeçando e caindo foram transformados
em som de vento, charretes e galopar de soldados a cavalo. Para
os siros, soou como se um grande exército se aproximasse. Os
soldados siros pensaram que os israelitas tivessem arrendado
soldados de outro país. Os siros estavam com tanta pressa de
fugir, que eles nem mesmo tiveram tempo de subir em seus
cavalos ou jumentos. Eles fugiram.
Quando os leprosos chegaram, o arraial siro estava completamente vazio. Coisas para comer, para vestir e tesouros estavam
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espalhados por todos os lugares. Eles estavam numa severa
fome, à beira da morte. Como vocês acham que eles se sentiram
quando, repentinamente, viram toda essa comida?
Algumas pessoas sempre escutam a Palavra, mas seu espírito
não revive. Esta história nos diz o segredo espiritual de como
Deus nos supre, com novo, e abundante alimento da vida. Nós
precisamos comer comida espiritual e sermos revitalizados, mas
por algumas razões, nós não somos fortalecidos, mesmo que
comamos. Nossa vida espiritual continua a ficar doente, enfraquece e morre. A Bíblia claramente expressa estas condições
espirituais do coração. Deus escreveu estas palavras para nos
ensinar como sobreviver nestas condições.
Eu cresci perto do Rio Nakdong, na Província Norte de
Kyungsang. Meu pai tinha uma grande plantação de amendoim,
então no outono nós comíamos muito amendoim. Nós fritávamos o amendoim, cozinhávamos o amendoim, comíamos cru,
ou fazíamos arroz de amendoim. Às vezes eu ia para escola com
a minha lancheira cheia de amendoim. Eu tinha muitos amigos
por causa dos amendoins. Eles eram tão deliciosos. Se você
colher o amendoim e logo o comer, eles não são tão bons. Você
tem que descascá-lo. Se você tirar a casca e comer o interior
dele, esta é a parte boa. Não somente amendoins, mas a noz
gingko e nozes também. Amigos, eu tenho certeza que vocês já
colheram e comeram nozes. A noz tem um terrível mau odor,
quando você a colhe a princípio, mas quando você a quebra e a
abre com um martelo e come o interior dela, é muito saborosa.
As crianças pegam varas compridas e ficam debaixo da castanheira no outono para pegar castanhas. Se as castanhas aglomeradas caem, elas picam a cabeça e as mãos das crianças. Mas,
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por que as crianças continuam a fazer isso? É porque elas experimentaram o sabor delicioso de dentro da casca. O interior é
delicioso, mas a casca é completamente ruim. O que aconteceria se você sem saber, mastigasse a casca que a encobre? Você
não poderia comer mais nada o resto do dia.
Tudo que vocês sabem é que a castanha é muito saborosa,
mas é o interior que é saboroso, não a casca. A Palavra de Deus
é assim. A Palavra de Deus, também, tem o interior e uma casca
exterior. Se você não experimentar o interior e somente mastigar a casca, você irá dizer: “Eles dizem que a Palavra é boa, mas
por que eu estou ficando com tanto sono?”.
Minha esposa pega no sono sempre que entra no carro. Nós
temos até que transformar o banco do nosso carro em cama. De
tempo em tempo, nós viajamos longas distâncias. Quando eu
estou na estrada já por uns cinco quilômetros, minha esposa
parece estar adormecida. Há muito tempo atrás, quando eu lia
a Bíblia, eu costumava adormecer toda hora. As pessoas diziam:
“Quanto mais Bíblia são vendidas, menos soníferos na farmácia
são vendidos”. Normalmente, eu estava bem acordado, mas
assim que eu abria a Bíblia, eu acabava adormecendo. Depois
de ler um pouco, eu não podia dizer se eu estava lendo em
grego ou hebreu. Vocês riem, mas eu tenho certeza que há muitas pessoas assim. Eu posso não conhecer todos vocês, mas isso
não é verdade? Por que você fica sonolento quando lê a Bíblia?
A Bíblia é uma carta de amor de Deus. Mostra o Seu amor. As
pessoas ficam sonolentas porque não conhecem o “interior” do
lado espiritual, mas somente a casca. Porque vocês não sabem o
significado espiritual, vocês ficam sonolentos e vocês crêem com
a Bíblia fechada. As pessoas dizem: “Crer sem saber é abençoQuatro Leprosos
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ado”, mas não vamos crer com a Palavra fechada. Vamos abri-la
e crer.
Pastor Byung Seok Woo, da igreja de Busan do Sul, me convidou para vir aqui e eu gostaria de agradecê-lo. Suponham que
eu estivesse indo para Seul, depois que esta conferência acabasse.
De Seul eu escreveria uma carta para o Pastor Woo:
“Querido Pastor Woo, obrigado por me prover todas as acomodações durante a nossa conferência. Está tudo bem na nossa
igreja? Como os membros da igreja estão? A sua família está
bem? Nós estamos bem. Os ventos do outono estão soprando
em Seul agora. As flores cosmo estão florescendo, e o céu azul é
lindo. Nós estamos lendo a Bíblia. Dia 30 de Outubro é o aniversário da minha esposa. Por favor, venha e nós teremos um
lindo jantar juntos. Eu espero que vocês possam vir”. Eu escrevo
a carta e o Pastor Woo a recebe. A sua esposa, ao lado dele, diz:
“A carta veio de quem?”.
“Ah, é do Pastor Park, de Seul.”
“O que ele diz?”
“Ele diz que em Seul as flores cosmos estão florescendo”. É
sobre isso que a carta diz respeito? Está correto? Então, os membros da igreja perguntam: “Sobre o que ela diz respeito?”.
“Ah, ele diz que o vento do outono está soprando gentilmente
em Seul”.
Também não é sobre isso que a carta diz respeito. Claro, isso
está incluído, mas o vento de outono soprando e as flores cosmos florescendo e o céu azul... Estas coisas não são o “interior”
do que eu estou tentando proferir. Qual é o “interior” da carta?
É o convite para ele vir até a minha casa no dia 30 de Outubro.
Mesmo que você memorize a carta, se você não souber o seu
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ponto, você não conhece a carta.
Se você não souber do conteúdo que Deus está tentando lhe
dizer, é exatamente a mesma coisa de não saber nada da Bíblia,
mesmo que você tenha memorizado palavra por palavra e seja
perito em todas as doutrinas do Antigo e Novo Testamentos e
teologia estrutural. A Bíblia é composta por histórias, mas contém a Sua confissão de amor por nós.
Suponha que eu tenha ido para a sua casa um dia. Eu viajei
por muitos dias e eu estava muito cansado e com fome. Logo
depois, você estava desenterrando batatas. Eu queria comer
algumas batatas, mas eu não poderia dizer: “Dê-me algumas
batatas”. Então eu simplesmente digo: “Uau, suas batatas brotaram muito bem”.
“Ah, verdade Pastor? É verdade, cresceram sim.”
“Eu acho que seria bom se nós pudéssemos cozinhar algumas
delas e comer.”
“Sim, isso seria bom”.
“Você sabe, quando eu era criança eu gostava muito de batata.”
“Ah, verdade? Eu também! Nossas batatas são realmente grandes, não são? Por que você não entra e descansa, e eu irei cuidar
disso?”
Esta pessoa não conhece o meu coração. Mesmo que eu não
tenha diretamente dito: “Cozinhe e dê-me algumas batatas”,
quando eu digo: “Uau, seria tão saboroso cozinhar e comer
estas batatas. Eu realmente gosto de batatas. Elas parecem
muito boas”, então não deveria ele captar a mensagem? Vocês
não acham? Mesmo que eu não esteja dizendo: “Por favor, cozinhe e dê-me algumas batatas”, não estou eu proferindo o pensamento de querer algumas batatas cozinhadas?
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Um jovem homem apaixonado pela primeira vez estava tão
tímido para dizer: “Eu te amo”, para uma garota. É tão embaraçoso para ele dizer isso, então ele simplesmente segura a sua
timidez. Ela iria captar a mensagem, não iria? Quando Deus
quer nos mostrar o Seu amor por nós, porque nós não podemos
entender a grande e vasta vontade de Deus, Ele fala conosco
através das circunstâncias. Seria fácil para nós entendermos. Se
nós não descobrirmos o que Deus está tentando nos dizer na
Palavra, nós não sabemos a vontade de Deus, independente do
quanto memorizemos a Bíblia. Digam-me, por que Deus gravou estas palavras? É importante descobrirmos o que Deus está
tentando nos dizer.
O que Deus está tentando nos dizer através dos versículos
que lemos nesta noite? É o processo do evangelho sendo espalhado para o povo de Israel, rodeados pelos siros na cidade de
Samaria, os quais somente poderiam morrer se fossem deixados
sozinhos. Suponham que este não seja um problema dos israelitas, mas seu problema. Há alguma pessoa aqui, que somente
possa morrer hoje à noite? Por fora você é saudável, jovem e
esperto. Seu negócio está prosperando, você foi bem educado, e
você está fazendo tudo bem. Mas há alguém que não possa ficar
diante de Deus por causa do pecado? Você vai para igreja, lê a
Bíblia, e você ora, mas há alguém aqui que esteja sofrendo por
causa dos pecados não solucionados no seu coração? Esta pessoa
é uma pessoa que não pode fazer nada se não morrer.
Não importa o quanto você vá para igreja, dizime, participe
dos cultos de Domingo e faça boas obras, você não pode ir para
o céu com pecado. Deus criou este mundo. Ele criou os céus e
a terra. Ele criou o lindo jardim do Éden, mas quando um
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pecado entrou, este mundo se tornou corrupto e caiu no
pecado. Deus não tolera o pecado no novo paraíso criado.
Quando eu vim para Busan hoje à noite, eu vim de avião.
Quando eu cheguei ao aeroporto, a polícia me pediu cooperação para uma inspeção.
“Por favor, abra a sua mala”. Eu abri a mala e eles viram a
Bíblia e disseram: “Por favor, vá adiante”. Quando eu estava no
portão de embarque, eles me inspecionaram de novo.
“O que você tem na mala?”
“Eu tenho alguns livros.”
“Vá adiante.” Quando eu estava subindo no avião, eles me
inspecionaram de novo. Amigos, por que eles fizeram isso, se
todos nós éramos boas pessoas? Por que eles têm que se esforçar
e labutar assim. Há pouco tempo atrás, alguém fez algo muito
mau no aeroporto de Kimpo. Eles não sabem quem pode ter
feito tal coisa. É por isso que eles devem executar as extensivas
inspeções, e nós não temos escolha se não cooperar. Assim
como quando eles inspecionam a você quando você sobe a
bordo do avião no aeroporto de Kimpo, há um ponto de inspeção no céu. Não é um portão onde eles procuram pessoas com
granadas ou bombas. É um portão onde eles apreendem as pessoas com pecado. Quando um pecador tenta passar por ele, o
alarme soa.
“Beep! Beep! Beep!”
“Você não deve entrar.”
“Deus, eu dizimei.”
“Mesmo assim você não pode entrar.”
“Oh, Deus, eu ajudei muitas pessoas pobres.”
“Não!”
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“Eu orei por cem dias.”
“Eu te disse, não!”
“Mas eu fiz muitos trabalhos voluntários.”
“Bem, mesmo assim, não!”
Suborno não adianta lá, e quem você é, isso não tem importância. Sua grandeza, sua inteligência, seu bom nome de família,
nada disso importa. Você não será capaz de passar, se você tiver
pecado.
Algumas pessoas são enganadas. “Porque eu creio em Jesus,
mesmo que eu tenha um pouco de pecado, eles vão me deixar
entrar. Deus é um Deus de amor, você sabe. Eu creio em Jesus
tão zelosamente. Ele não vai me deixar de fora, só porque tenho
alguns pecados. Ele não faria isso comigo.”
Por favor, não se confunda. Deus é um Deus justo. Ele não
pode deixar alguns pecadores entrar e deixar outros do lado de
fora. Para se restabelecer deste problema, Deus simplesmente
não permitiu nenhum pecador. Foi por isso que Ele mandou
Seu Filho para lavar os nossos pecados limpidamente.
Ministrando na minha igreja, eu sinceramente perguntei a
todos que vêm à igreja. No passado, eu também era uma pessoa
que me esforçava com pecado. A razão de eu freqüentemente ir
a prisões para pregar o evangelho é porque, se não fosse por
Jesus, eu facilmente poderia ser um deles. Quando eu estou
com eles, eu freqüentemente digo: “Eu não estou aqui diante
de vocês porque sou uma pessoa melhor do que vocês. Eu não
acho que estou aqui porque cometi menos pecados do que
vocês. Eu também era uma pessoa má e suja. E eu tenho muitos
pensamentos maus e sujos no meu coração, até agora. A razão
porque eu estou aqui diante de vocês nesta noite é por causa de
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Uma pessoa, Jesus”.
Num ponto da minha vida, eu caí profundamente no pecado.
Eu cerrei meu dente, tentando não pecar. Eu estava bem determinado, mas isto não funcionou. Por fora, eu era membro do
grupo dos jovens, membro do coral e professor da escola
Dominical. Eu procurei muitos pastores e perguntei sobre os
pecados do meu coração que ninguém sabia.
“Pastor, como eu posso ter meus pecados lavados limpidamente?”
“Se arrependa”, era a resposta. Então eu me arrependia, mas
meus pecados não eram resolvidos. Em 1 João capítulo 1 versículo 9, diz:
“Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo
para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda
injustiça”.
Eu não entendia o que isso significava. Eu pensei que se eu
confessasse, um por um, todos os pecados que eu havia cometido, eu pensei que meus pecados seriam lavados limpidamente.
Então, depois, eu descobri que não era assim.
Diz: “Se confessarmos”, certo? Então, o que é pecado?
Roubar, mentir, assassinar, cometer adultério, é isso que é
pecado? Não. Isto não é pecado. O que é pecado? Amigos, o
que é lepra? Se os seus dedos caírem, se sua sobrancelha cair, e
se seu nariz cair, isso é lepra? Não. Estes são apenas sintomas e
efeitos da lepra. Elas por si não são lepra. Elas são sintomas da
lepra. O que é a tifóide? É febre e queda de cabelo? Não, isso
não é tifóide. Isto é o que acontece quando se tem o vírus da
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tifóide no seu corpo.
Desta forma, pecado e crime são diferentes por natureza.
Quando você pega um resfriado, você tosse e seu nariz fica
escorrendo. O nariz escorrendo e a tosse não é resfriado, mas ao
invés, são sintomas do resfriado. Pecado e sintomas do pecado
são diferentes. Mentir, roubar, odiar os outros, assassinar e
cometer adultério são sintomas do pecado. Estes sintomas surgem quando você tem pecado. Amigos, as pessoas que não roubam ou cometem adultério, são pessoas sem pecado? Não, elas
são pecadoras também. Estas pessoas têm pecado; simplesmente
ninguém viu os seus sintomas.
Pecado é comparado à lepra em muitos lugares da Bíblia. Eles
dizem: “Você pode ter lepra por 3 anos sem ninguém saber.
Levam 3 anos para você saber e outros 3 anos para os outros
saberem”. Um dia, se os sintomas da lepra aparecerem no corpo
de alguém, então essa pessoa se torna leprosa? Não. Ela já era
leprosa, é que somente agora foi revelado. Mesmo antes já havia
sido revelado, porém, ela já era leprosa. Desta forma, mesmo
que você não roube nem cometa assassinato, mesmo que você
não cometa adultério nem odeie aos outros, a Bíblia diz que
você é um pecador. Uma pessoa diz: “Pastor, pare de dizer
muito pecador, pecador, pecador. Não seja assim”. Alguns de
vocês podem dizer isso.
Uma pessoa me chamou numa noite.
“Pastor, eu gostaria de me encontrar com você.”
“Claro, vem aqui”. Eu disse a ele onde eu morava e ele veio.
Então ele me disse: “Pastor, eu acabei de ser libertado da prisão.
Esta foi a minha nona vez. Este é o tipo de pessoa que eu sou,
então Pastor, dê-me algum dinheiro”. Ele estava sutilmente me
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ameaçando e me pedindo dinheiro. Eu perguntei a ele: “Você
sabe quem eu sou?”.
“Você não é um pastor?”
“O que um pastor faz? Dá dinheiro? Dá comida?”
“Não.”
“Um pastor é uma pessoa que dá alimento para a nossa alma.
Por favor, sente-se. Claro, é importante que eu te dê dinheiro,
mas alimento para o nosso espírito é muito mais importante.
Um pastor é uma pessoa que dá o alimento da vida. Por favor,
sente-se e escute”. E eu comecei a falar sobre o evangelho.
“Pastor, eu já sei tudo isso. Pare de dizer pecador, pecador.”
“Bem, eu não quero dizer que você seja um pecador, mas você
tem de se libertar do pecado.”
Todas as pessoas estão amarradas no pecado. Roubar e mentir
e cometer adultério e assassinar não são problemas. A característica, que conduz vocês a roubarem, não é problema. Esse
pequeno prazer que você sente quando você escuta as palavras
de ódio por outras pessoas. Essa excitação que você sente
quando você escuta que outras pessoas fracassaram. Essa inveja
no coração que você sente quando seus primos compraram
algumas terras. Vocês não têm estes sentimentos? Se vocês os
têm, isso significa que vocês têm a doença do pecado.
Suas sobrancelhas caem e seus dedos caem, se você tiver lepra.
Seu cabelo cai e você fica com febre quando você tem tifóide.
Desta forma, as pessoas que têm a doença do pecado acabam
odiando os outros, cometendo assassinato, cometendo adultério
e roubando. Estaria tudo bem se somente abaixar a febre e não
tratar a doença, quando você tem tifóide? Se um paciente de
lepra somente fizer um curativo nos dedos, então os dedos não
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cairão mais, aconteceria isso? Não. A doença por si deve ser
curada. Amigos, vocês me entendem? Desculpem-me, mas
aqueles que não entendem, por favor, comprem a fita do sermão na volta de suas casas. Escutem a elas mais uma vez em
casa e assim vocês irão entender.
Amigos, pecado e ato de pecar são diferentes. Vocês devem
ter roubado, mentido e cometido assassinato, mas estas coisas
não são pecados, são crimes. A Bíblia claramente explicou sobre
pecado e crime.
“Se confessarmos nossos pecados...” (1 João 1:9)
Estas palavras não são sobre confessar os seus atos do pecado,
dizendo: “Eu cometi roubo”. Significa confessar os seus pecados.
Deixe-me perguntar uma coisa. Se um espia se render, ele se
torna seu companheiro de país, seu irmão? Vocês não sabem
destas coisas? Se um espia se render para o governo coreano,
eles provêem para ele as coisas básicas para se viver. Por exemplo, suponha que eu seja um espia. Eu vou me render. Como
eu me rendo? Eu vou para a delegacia de polícia, e eu digo:
“Oficial de polícia, me desculpe, mas, eu tentei explodir o trilho
do trem, eu tentei assassinar pessoas notáveis, e tentei roubar
informações secretas dos militares. Eu espero que vocês me perdoem”. Este não é o jeito de me render, por ser um espia. Estes
são resultados que você cometeu por ser um espia. Se você quiser se render, você não diz estas coisas, mas você diz: “Eu sou
um espia”. Você confessa isso primeiro. Primeiro você tem que
ter o pecado de ser um espia perdoado. Depois, os resultados de
ser um espia são automaticamente perdoados. Um espia deve se
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render primeiro, dizendo: “Eu sou um espia. Eu fui enviado
para cá por causa de uma missão”. Desta forma, quando nós
confessamos diante do Senhor, nós devemos ser por natureza
uma multidão de pecados. Esta é a correta confissão.
No Antigo Testamento, fala sobre o Rei Davi. Um dia o Rei
Davi cometeu adultério com a esposa de seu servo. Ele estava
sofrendo tanto por causa do seu pecado, que ele confessou
diante de Deus. Vocês sabem como ele confessou?
“Nosso Deus Pai, numa noite eu estava andando no terraço
do palácio, e havia uma mulher, e ela era tão linda. Eu enlouqueci, e então eu a trouxe e dormi com ela. Ela ficou grávida.
Ah, Deus, ela está grávida...”. Foi assim que Davi se confessou?
Olhem em Salmos 51, versículo 5. Não foi assim que Davi se
confessou.
“Eu nasci na iniqüidade, e em pecado me concebeu
minha mãe”.
Não foi sobre o pecado que ele cometeu. Ele confessou a sua
natureza, o fato de ele ser um humano que somente poderia
cometer pecado, dizendo que ele era uma multidão de pecados,
completamente envolvido com o pecado. Há uma grande diferença entre confessar o resultado do pecado e confessar o
pecado.
Se alguém me perguntar: “Você sabe dirigir?”. Eu direi: “Sim,
mas eu não sou bom em sinalizar com os sinais de direção.
Também eu não sei como mudar a ignição. Eu não sei como
mudar de pista. Eu não sei como girar o volante. Eu não sou
bom em dirigir na auto-estrada. Só isso”. Não seria isso que eu
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diria. As pessoas que não sabem dirigir, dizem: “Não, eu não sei
dirigir”. Não é verdade? Se você for bom em tudo, mas não
souber usar os sinais de direção, você diria: “Eu não sei utilizar
os sinais de direção”. Se você disser: “Eu não sou bom em pisar
no freio”, isto significa que você é bom em todas as outras coisas. É assim que é com o pecado. Quando você não cometeu
um outro pecado exceto o de mentir, então você pode dizer: “Eu
contei uma mentira”, e isto seria correto. Se você não cometer
um outro pecado e de outra maneira estiver limpo, e só tiver
um pecado de odiar alguém, então você pode dizer: “Eu odeio
alguém” e isto será correto.
Porque nós estamos cheios de pecado, por natureza nós
somos árvores do pecado, filhos do pecado e semente do pecado.
Independente do quanto nós tentemos lavar a nós mesmos,
independente do quanto nos esforcemos em não pecar, não
funciona. Um coração de não pecar deve surgir de dentro de
nós. Pessoas que tentam viver uma vida espiritual sincera tentam não pecar, mas elas sabem que não conseguem fazer isso.
Pessoas que não vivem uma vida de fé sinceramente, aquelas
que só fazem exteriormente, pensam: “Ah, eu posso me abster
de pecar, se eu tentar”. Quando as pessoas que realmente tentam servir ao Senhor, tentam arduamente não pecar, elas dizem:
“Ah, eu não posso fazer isso”, quando elas estão recuando para
baixo. Esta é a exata condição referida em 1 João 1:9.
Porque nós nascemos no pecado, se nós nos tornamos livres
da natureza do pecado, então todos os nossos pecados são automaticamente perdoados. Quando o pecado do espia que se rendeu for perdoado, os oficiais dirão: “Você está perdoado do
pecado de ser espia, mas o seu pecado de roubar informações
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militares não está perdoado”. Eles podem dizer isso? “Você está
perdoado do pecado de ser espia, mas o seu pecado de tentar
assassinar pessoas importantes não está perdoado”. Eles podem
dizer isso? Quando o seu pecado de ser um espia foi perdoado,
então todos os pecados que pertencem a este pecado são automaticamente cuidados. Por isso que em 1 João capítulo 1, versículo 9 diz:
“Se confessarmos nossos pecados.”
Não é sobre confessar os crimes que você cometeu, mas é
confessar que: “Eu sou por natureza um pecador. Eu não consigo fazê-lo, então Você, Senhor, venha e me salve”, e depositar
a sua pessoa ao Senhor. Então Ele irá cuidar de todos os seus
problemas. Muitas pessoas interpretam mal estas palavras. Eles
fecham as suas Bíblias e simplesmente se arrependem. Algumas
pessoas não sabem cuidar de seus problemas do pecado, então
elas escrevem seus pecados num pedaço de papel e o queimam
no fogo. Onde nos 66 livros da Bíblia diz que para lavar os seus
pecados, tem que escrevê-los num pedaço de papel e queimá-los
no fogo?
Porque as pessoas são oprimidas pelo pecado, elas escutam
com interesse quando escutam como os pecados podem ser perdoados. Muitos líderes religiosos estão zombando dos fiéis hoje
em dia sobre como ter seus pecados lavados. Foi isso que aconteceu com a Igreja Católica Romana há muito tempo atrás. Eles
tiraram vantagem da sinceridade do coração dos fiéis que queriam ter seus pecados lavados limpidamente. Eles zombaram
dizendo que se eles comprassem indulgências, seus pecados
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seriam lavados limpidamente, as pessoas se esforçavam para crer
com a Bíblia fechada, sem saber ao certo como lavar os seus
pecados limpidamente.
Estimados amigos, eu não sei quanto tempo vocês estão indo
à igreja, mas vocês sabem precisamente como lavar os seus pecados? Vocês sabem como ter seus pecados lavados tão branco
quanto a neve? Vocês sabem como? “Ah, eu acho que se eu crer
em Jesus, então meus pecados provavelmente são lavados limpidamente”. Não é assim. Seus pecados devem ser lavados.
Dia feliz! Dia feliz!
Quando Jesus lavou todos os meus pecados!
Você precisa deste dia específico, o dia que você recebeu o
perdão dos pecados. Sem este dia, amigos, sempre há uma
escura sombra bloqueando o caminho entre você e Deus, então
o poder do Espírito Santo não pode estar sobre você. Você está
tentando arduamente por si mesmo na sua vida espiritual porque você não tem o Espírito Santo de Deus.
Eu me esforcei dentro do pecado e recebi o perdão dos pecados em 1962, através da graça de Jesus. Desde aquele dia, Jesus
sempre tem estado comigo. Eu freqüentemente tentava mudar
e sempre oscilava. Mas com o passar dos dias, depois da minha
redenção, eu continuei numa abençoada, e alegre vida espiritual
porque Jesus não oscila. Agora Jesus está vivendo dentro de
mim. Eu sou uma pessoa que somente pode pecar, mas porque
eu me entreguei ao Senhor, Ele cuida de mim.
Eu tenho um filho que está na 6ª série. Ele sempre quer fazer
tudo que eu faço. No último inverno, nevou rigorosamente e eu
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tive que colocar pneus para neve no meu carro. Eu disse ao meu
filho: “Porque você não vai colocar os pneus de neve no meu
carro?”. Ele respondeu: “Claro!”. Ele correu para fora e colocou
os pneus. Eu tive que apertá-los depois, mas ele tinha feito um
bom trabalho. Então, porque ele tinha trocado os pneus, eu
acho que ele pensou que ele poderia dirigir.
“Pai, eu posso dirigir, só uma vez?”
“Não.”
“Pai, só uma vez, por favor...”.
Teria sido bom se eu o tivesse levado para uma grande área
aberta e o deixado dirigir. Ele pensa que dirigir é fácil porque
ele me vê dirigindo com facilidade. Ele pensa que pode dirigir
bem, mas eu não posso deixá-lo dirigir porque ele não sabe
como. Nós pensamos que não iremos pecar se nós tentarmos
não pecar porque não conhecemos a nossa pessoa. O caminho
para superar o pecado é você perdendo do pecado. É assim que
você derrota o pecado. Por quê? O Senhor lhe ajuda quando
você confessa que você somente pode pecar, que você não pode
superar o pecado. O Senhor não pode ajudar àqueles que estão
desesperadamente tentando derrotar o pecado. Você deve ser
derrotado pelo pecado. É por isso que se diz: “Aquele que vence
perde, e aquele que perde, vence. É mais abençoado dar do que
receber. Aquele que encontra sua vida deve perdê-la; e aquele
que perde sua vida por minha causa, deve encontrá-la”. Eu
ainda tenho tanta coisa a dizer, mesmo que muito tempo já
tenha se passado, mas vamos continuar.
Havia certo chefe de uma tribo da África. Um dia ele estava
dando uma volta na tribo e algumas crianças estavam brincando com um leopardo.
Quatro Leprosos

41

“Hei crianças. O que é isso?”
“É um filhote de leopardo. Meu pai foi caçar e o trouxe.”
“O que ele tem de diferente?”
“Desde que nós o temos, nós o temos alimentado com mingau de cereal. Ele nunca experimentou carne, então este leopardo é muito dócil e gentil”. E o chefe gritou: “Não! Ele pode
ser assim agora, mas quando ele crescer, um leopardo é um leopardo! Deve ser morto”!
“Não, não. Chefe olhe! Ele é dócil e gentil, verdade!” O chefe
finalmente permitiu porque as crianças imploraram tanto. Ele
era muito gentil, mesmo quando ele estava quase que completamente crescido porque ele só cresceu comendo mingau de cereal
e nunca havia experimentado carne. Quando as crianças foram
para a floresta, sozinhas; era assustador, mas quando iam com o
leopardo, elas não temiam. Ele corria e brincava com as crianças, as crianças subiam em cima dele, e elas sempre iam para
floresta juntos. As crianças não tinham medo da floresta porque
elas estavam com o leopardo.
“O nosso leopardo é tão bom. Eu não sei por que o chefe
teme. Não há nenhum problema com o nosso gentil leopardo.
Tudo que temos que fazer é evitar de dar a carne a ele.”
Agora o leopardo já estava completamente crescido, e um dia
as crianças foram com o leopardo para floresta brincar. Três
crianças estavam com o leopardo na floresta quando uma delas
escorregou num penhasco. Quando a criança caiu do penhasco
gritando, as duas outras crianças foram atrás para ajudá-la. O
leopardo rapidamente correu na frente.
Quando o leopardo desceu correndo, o joelho da criança
estava machucado e sangrando. O leopardo lambeu o joelho
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com a sua língua para limpar o sangue. Ele lambeu uma ou
duas vezes, e depois o leopardo começou a chupar o sangue. O
olhar do leopardo mudou. Ele rasgou o peito da criança com a
sua afiada garra e a devorou. E depois devorou as outras duas
crianças. Um leopardo é um leopardo. Pode parecer manso por
fora, mas a sua verdadeira natureza, por dentro, não pode ser
lançada para fora. Está escondido, mas no final irá se revelar.
Embora vocês possam parecer bons, santos e bonitos, nós,
todos os humanos, temos a natureza do pecado dentro de nós.
Mais do que os pecados que são revelados exteriormente, assim
como roubar e mentir, o Senhor está dizendo que a natureza do
pecado escondido, por si deve ser cuidada. É disso que vocês
têm que se libertar. Jesus não somente lhes perdoa dos pecados
que vocês cometeram, mas Ele também veio para livrá-los da
natureza do pecado. Jesus veio e foi crucificado na cruz para nos
livrar dos pecados. Ele ficou pendurado na cruz e derramou o
Seu sangue para nos libertar dos pecados.
Se vocês não forem libertados do pecado, vocês ainda são servos dele, mesmo que vocês creiam. Vocês ainda têm que lutar
contra o pecado. Vocês ainda têm que sofrer por causa do
pecado. Os servos de Deus testificam: “Amanhã, a estas horas
mais ou menos, dar-se-á um alqueire de flor de farinha por um
siclo, e dois de cevada, por um siclo, à porta de Samaria.” Mas
o capitão, no qual o braço do rei se apoiava, disse: “Hei! Isso
não faz o mínimo sentido. Mesmo que Deus faça janelas no céu,
como isso pode acontecer? Todos estão famintos e morrendo
agora, como nós poderemos ter tanto alimento em um só dia?”
O servo de Deus disse:
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“Eis que tu o verás com os teus olhos, porém disso não
comerá”. (2 Reis 7:2)
Amigos, isto é o que eu quero lhes dizer nesta noite. Eu
espero que vocês inclinem os seus ouvidos e escutem. Para vocês
terem sua vida de fé mudada, para receber o perdão dos pecados
e nascer de novo há um coração que basicamente vocês precisam ter. Como nós escutamos as palavras, quando escutamos a
Palavra de Deus? “Amanhã a estas horas haverá muito alimento
na cidade de Samaria”. Quando o capitão, no qual o braço do
rei se apoiava, escutou estas palavras, elas estavam além da sua
lógica. Estas palavras eram completamente sem sentido, estavam além da sua compreensão, palavras que ele não podia
entender.
Nós não podemos entender tudo sobre Deus porque Ele é
maior, mais inteligente e mais capaz do que nós. Jesus disse não
somente coisas que eram boas aos nossos ouvidos quando Ele
deu sermões neste mundo. Eu tenho vergonha, como pastor,
que vocês possam escutar os meus sermões e estar à vontade.
Algumas pessoas não agüentavam nem escutar os sermões de
Jesus, e elas gritavam, dizendo que elas deviam matá-Lo.
Uma vez Jesus estava pregando a Palavra em Cafarnaum.
Enquanto escutavam as Suas palavras, as pessoas se levantaram
repentinamente, agarraram o colarinho de Jesus e O arrastaram
para um penhasco para empurrá-Lo e matá-Lo. Uma vez
quando o servo de Deus, Estevão, estava dando um sermão, os
ouvintes não conseguiram agüentar. Eles tamparam seus ouvidos, chutaram o pó e disseram: “Uma pessoa como ele deve ser
morto”. Depois eles o apedrejaram e o mataram.
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Foi isso que aconteceu quando Apóstolo Paulo dava os seus
sermões. Há muitos aspectos que não combinam com os nossos
pensamentos na Palavra de Deus. Quando nós recebemos a
Palavra de Deus, nós aceitamos aqueles aspectos que nós entendemos e que combinam com o nosso pensamento. Porém nós
não aceitamos a Palavra, quando não combina com os nossos
pensamentos e opiniões. Então mesmo que escutemos a um
sermão, nós dizemos: “Ah, sim. Está certo, isso é bom!”, “Hei,
isso não faz sentido!”. É assim que filtramos todas as coisas dentro de nossos corações. Por causa disso o trabalho de Deus não
pode entrar nos nossos corações.
A sabedoria de Deus está além da nossa sabedoria. Os pensamentos de Deus estão além dos nossos pensamentos. É porque
as coisas que vem de Deus não são coisas que vem deste mundo.
Porque é muito maravilhoso para nós aceitarmos e entendermos,
nós dizemos coisas tais como: “Mesmo que Deus fizesse janelas
no céu, como isso poderia acontecer?” Eu estou dando o sermão nesta noite, e se eu disser coisas que combine e estejam
corretas, de acordo com os seus pensamentos vocês diriam:
“Ah, está correto, Pastor Park. Ele está correto. Que gracioso!”.
Isto seria o que vocês diriam. Mas quando eu digo algo que não
combine com os seus corações: “Sim, eu sei. É a Palavra de
Deus, mas mesmo assim...”.
“Mas mesmo assim...”. Há pessoas que se sentem desta forma,
certo? Deus não pode trabalhar porque vocês não aceitam as
palavras que não combinam com os seus pensamentos.
Havia quatro leprosos na porta da cidade. Mesmo o capitão,
no qual o braço do rei se apoiava, não creu em Deus. Então
quem Deus vai utilizar para o trabalho de mandar as boas novas
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dizendo que amanhã a estas horas haverá muita comida na
cidade de Samaria? Deus escolheu os quatro leprosos. Por quê?
Porque eles eram pessoas que não tinham esperança. Jesus é a
esperança de todos nós. Melhor dizendo, Ele é a esperança
daqueles que não têm esperança. Jesus é a esperança de nós
todos. Jesus não pode se tornar esperança para as pessoas que
têm esperança em si mesma. Jesus é a esperança para aqueles
que não têm esperança. Ele é o conforto daqueles que choram.
Ele é o Senhor do poder que dá liberdade para os aflitos.
Por que Deus usou os quatro leprosos para salvar a cidade de
Samaria? Estes quatro leprosos não tinham esperança no senso
mundano. Nesta noite, eu creio que a salvação vai ser cumprida,
não para aqueles que pensam que são bons na vida espiritual,
mas para aqueles que não tem confiança na sua vida espiritual,
dizendo: “Eu não recebi o perdão dos pecados”, “Eu não nasci
de novo”, e “Agora, eu realmente não o consigo fazer”.
Se a criança no topo do mastro pudesse descer sozinha, o pai
não teria lhe provido o caminho da salvação. Quando a jovem
criança acabou com seus próprios métodos, sua própria força, e
quando a sua própria sabedoria se tornou inútil, o pai se tornou
a sua salvação. Agora, a criança será salva, através do método do
pai e não pelos seus próprios conselhos.
“Agora, jogue fora seus métodos e pule!”. Este era o caminho
do pai. O método da criança era ficar agarrado. E o método do
pai era se soltar. Eles eram completamente opostos. O jeito do
pai e o jeito da criança não podiam ambos ser aplicados ao
mesmo tempo. Joguem fora os seus caminhos! E aceitem o
caminho de Jesus. Então hoje à noite vocês serão preenchidos
com o Espírito Santo.
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Há muito tempo atrás, eu conduzi uma conferência na colônia dos leprosos em Aeyangwon em Yeosu. Era a igreja que o
Pastor Yang Won Son costumava ministrar. Os comunistas
mataram o filho do Pastor Son durante a guerra da Coréia, mas
ele resgatou da morte a pessoa que matou o seu filho e o tomou
como seu filho adotado. Pastor Son, que era como um santo
formou uma colônia para leprosos, chupou o pus dos leprosos
com a sua própria boca e tratou deles como seres humanos.
Naquele tempo, muitas pessoas se reuniram na conferência,
como hoje à noite, e eu falei sobre as palavras do perdão dos
pecados. O triste foi que elas não somente tinham lepra em seus
corpos, mas também tinham a profunda doença do pecado em
seus corações. Depois do sermão eu as convidei, dizendo:
“Aqueles que querem receber o perdão dos pecados, venham
para frente”. Centenas de pessoas levantaram suas mãos e receberam o perdão dos pecados e se regozijaram em prantos. Eu
não consigo descrever como meu coração ardeu, quando eu vi
isto.
Jesus veio para nos libertar do pecado. Jesus não veio para
nos tornar membros batizados de igreja, não veio para nos tornar em diáconos ou anciãos, Ele veio para esta terra para nos
libertar do pecado. Somente as pessoas que foram libertadas do
pecado podem vir apropriadamente diante de Jesus. Os quatro
leprosos não tinham caminho para viver. Eles pensaram:
“Mesmo que nós continuemos sentados aqui, nós iremos em
breve morrer de fome. Nós não podemos conseguir comida da
cidade”.
“Eles estão morrendo de fome até mesmo na cidade. Não
vamos colocar as nossas esperanças nela. Eles estão cozinhando
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e comendo seus filhos. Como vocês esperam que eles nos dêem
qualquer comida?”
“Quantos dias fazem desde o último dia que comemos?”
“Eu não sei, eu não consigo nem me lembrar, faz tanto
tempo.”
“Há muito tempo atrás, antes de eu ter lepra, quando nós
estávamos plantando no nosso campo, nós costumávamos
desenterrar batata doce, cozinhar e comê-las. E no outono, nós
colhíamos e tínhamos arroz. Era tão bom... Estes foram os bons
e velhos tempos.”
“Hei, pare de falar de comida. Está me fazendo ficar com
mais fome.”
Os leprosos estavam lamentando a sua situação e estavam
esperando pela morte. Então um deles disse: “Hei, nós não
podemos simplesmente ficar sentados aqui esperando morrer.
Vamos procurar um caminho para viver. Vamos encontrar um
caminho, não importa o que”.
“O que nós devemos fazer?”
“Há algum outro caminho?”
“Se nós formos para cidade, nós morreremos. Se continuarmos sentados aqui, morreremos. Então deveríamos ir e nos render aos siros?”
“Não, isso não vai funcionar. Como nós podemos nos render
ao inimigo?” isso é perigoso. Mas amigos, nos rendermos para
os inimigos, isso significa que eles estão trocando o jeito de
pensar. Eles estão mudando seus métodos.
Embora seja perigoso, eles decidiram ir, passo a passo numa
nova direção porque seus antigos caminhos eram inúteis.
Amigos, Deus está olhando por tais pessoas. Isso significa que se
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você procurar por Deus, você deve seguir uma nova forma de
pensar, quando o seu caminho não funciona.
Os leprosos confrontaram o novo caminho. Eles pensaram
em aproximação que eles nunca utilizaram. Se eles permanecessem lá, eles iriam morrer, mas se eles fossem para lá, eles iriam
viver. Incrivelmente, Deus abençoou esse caminho. Amigos,
não é só esperar por uma boa sorte chegar, mas sim dizer: “Deus,
eu sou um pecador que somente pode ser destruído. Abra um
caminho para mim”.
Amigos, eu estou lhes dizendo sobre a atitude do coração de
uma pessoa que pode receber o perdão dos pecados nesta noite.
Jogando fora os seus caminhos, jogando fora os seus métodos,
vocês devem voltar seus corações e dar os seus passos no novo
caminho que Deus abriu.
Muitas pessoas mudaram seus pensamentos quando elas
foram para diante de Jesus Cristo. Aconteceu com Zaqueu, com
a mulher surpreendida em adultério e a mesma coisa com a
mulher samaritana. As pessoas que não trocaram os seus pensamentos, mesmo quando foram para diante de Jesus, se transformaram em pessoas que denunciaram e ficaram contra Jesus.
Amigos, não tentem se tornar em boas pessoas freqüentando a
igreja. Vocês devem trocar os seus pensamentos. Se vocês não
quebrarem os seus corações, mudarem seus pensamentos, e se
vocês forem adiante como vocês são, vocês não serão nada mais
do que freqüentadores de igreja. Comandante Naamã foi para
Eliseu para ter a sua lepra curada.
“Você deve ir ao Rio Jordão e se lavar sete vezes”. Eliseu disse.
“Mas eu sou um capitão militar. Eu pensei que certamente
Eliseu sairia ao meu encontro e ficaria de pé e clamaria o nome
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do Senhor, colocaria a sua mão no lugar da lepra e me faria ficar
curado. O quê? Lavar-me sete vezes no Rio Jordão?”
Comandante Naamã disse. Ele ficou bravo e queria voltar. É
isso que acontece quando você não joga seu pensamento fora.
Dentre as pessoas que foram para diante de Jesus, houve
muitas que voltaram perturbadas. Algumas pessoas foram para
Jesus e receberam o perdão dos pecados. Mas algumas pessoas,
mesmo que elas tenham seguido a Jesus, voltaram perturbadas.
Algumas pessoas voltaram reclamando, ficando contra Jesus. Foi
porque elas não jogaram fora os seus pensamentos.
Estes quatro leprosos jogaram fora os seus pensamentos e os
caminhos que eles seguiram, e começaram a dar seus passos
numa nova direção. Os quatro leprosos estavam passando fome,
estavam exaustos, e estavam doentes por muito tempo. Seus
dedos do pé e da mão estavam caindo, e seus corpos estavam
desfigurados. Eles viajaram sobre pedras e caíram sobre arbustos.
“Ah não. Eu não consigo fazer isso. Hei, minhas pernas estão
doendo, eu não consigo continuar. Por favor, pessoal, vocês
prossigam. Eu desejava ao menos comer no meu sonho. Por
favor, pessoal, vocês vão, e mesmo se vocês morrerem no campo
siro, comam tudo antecipadamente.”
“Não, nós somos amigos. Vamos juntos. Levante-se.”
“Olhe, se vocês me carregarem, vai ser mais cansativo.”
“Não. Mesmo que nós morramos, nós iremos morrer juntos.
Mesmo que nós vivamos, nós iremos viver juntos. Venha
conosco, nós iremos juntos. Levante-se!”
“Não, não há chance para mim.”
“Mesmo se nós morrermos, vamos. Vamos ao menos ver
comida antes de morrermos.”
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Desmaiando e caindo, passo a passo, eles foram em direção
ao arraial da Síria. Deus não abandonou os seus passos. Deus
trabalhou no som de seus passos. O som deles caindo, o som
deles desmaiando, o som deles exaustos, o som deles arrastando
seus corpos cansados. Deus ampliou e converteu estes barulhos
com grandes efeitos de som, como efeitos especiais de estúdio.
Os siros escutaram estes sons como som dos israelitas em massa
de soldados vindo em direção ao seu arraial em cavalos e em
charretes, balançando suas espadas e lanças. É assim que é.
Amigos, seus passos indo ao Senhor quando vocês jogam fora
os seus pensamentos, os seus métodos e jogam fora a sua vontade. Vocês devem estar cansados e cambaleando quando vocês
dão os passos, mas Deus certamente trabalha dentro destes passos. O poder de Deus incrível está trabalhando nestes passos.
Amados cidadãos de Busan, eu realmente acredito que se
vocês jogarem fora os seus pensamentos e direcionarem seus
passos para Deus nesta noite, a superabundância dos trabalhos
do Espírito Santo de Deus irá ser seu. Vocês devem negar as
suas pessoas diante de Jesus, independente de quem vocês sejam.
Joguem fora o que vocês fazem bem. Não digam: “Eu sou um
pastor”, “Eu fui batizado Cristão”. Diga: “Eu sou um pecador,
que somente pode morrer. Por favor, salve-me”.
Amigos, eu espero que vocês não ajam como se não fossem
pecadores, mesmo que vocês sejam pecadores. Não significa que
vocês não sejam pecadores, só porque vocês não cometeram
pecado. O pecado irá se revelar um dia quando a oportunidade
se apresentar. Assim como o Evangelista Duk Man Yang testemunhou há pouco tempo atrás, ele pensou que fosse uma boa
pessoa quando ele foi para o seminário, mas quando ele foi para
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o exército, seu pecado foi revelado. É assim que é. O pecado só
pode se revelar quando as circunstâncias estão no ponto.
Amigos, eu espero que vocês possam tomar novos passos direcionados a Jesus Cristo nesta noite.
Vocês devem estar numa situação onde os seus passos estejam
cansados, caindo e exausto, mas quando vocês moverem seus
passos, a vida está esperando por vocês, o abundante alimento
está esperando por vocês, e a veste de casamento espiritual está
esperando por vocês. Quando as pessoas já experimentaram a
isso, elas não podem manter em silêncio. Elas se transformam
em pessoas que vão e pregam o evangelho para aqueles que as
expulsaram, que as chamaram de leprosas, que as desprezaram e
as insultaram, para lhes dar vida.
Amados cidadãos de Busan, foi muito difícil, quando eu
comecei o meu ministério. Meu ministério começou quando eu
estabeleci uma igreja em Daegu. Naquele tempo eu era pobre,
passava fome e passei por muitas dificuldades. Vocês sabem
como eu superei estas dificuldades? Naquele tempo eu não sabia
de nada. Eu perguntava para as pessoas da minha igreja, um por
um: “Você realmente recebeu o perdão dos pecados? Não há
nenhum pecado bloqueando o caminho entre você e Deus? A
Bíblia diz:
“Eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que
não possa salvar; nem surdo o seu ouvido, para não
poder ouvir. Mas as vossas iniqüidades fazem separação
entre vós e o vosso Deus; e os vossos pecados encobrem
o seu rosto de vós, para que vos não ouça.” (Isaías
59:1-2).
52

O Segredo do Perdão dos Pecados e Como Nascer de Novo

Mas você quebrou o muro do pecado que estava bloqueando
o caminho entre você e o seu Deus?”. Claro, os membros da
igreja não gostavam disso. Havia algumas respostas negativas,
dizendo: “Por que esse pastor pergunta tantas coisas?”.
Mas algumas pessoas aceitavam estas palavras com sinceridade e diziam: “Eu não tive meus pecados perdoados. Eu tenho
tantos pecados”. Então eu pregava o evangelho e explicava a elas
o caminho do perdão do pecado. Davi lavou os seus pecados
desta forma quando ele pecou com a esposa de Urias, e Daniel
lavou os pecados do povo de Israel desta forma. Eu expliquei a
elas, pela Bíblia, como ter seus pecados lavados limpidamente,
passo a passo.
Eu procurei na Bíblia, desde Gênesis até Apocalipse, interessado em receber o perdão dos pecados. As palavras sobre ser
curado da lepra são palavras sobre receber o perdão dos pecados.
Deus nos ensinou sobre o Comandante Naamã sendo curado
da sua lepra para nos ensinar sobre como receber o perdão dos
pecados. Quando eu digo às pessoas, uma por uma, sobre a
forma de receber o perdão dos pecados que aparece através da
Bíblia, algumas pessoas realmente humilham os seus corações e
recebem o perdão dos pecados. Amigos, mesmo que eu tenha
passado fome e dificuldade, foi tanta alegria ver os membros da
nossa igreja receber o perdão dos pecados, um por um. Com
esta alegria, eu pude mais do que superar minhas dificuldades.
Se você fosse um paciente no meu hospital hoje à noite e se
você tivesse apendicite, eu não iria querer simplesmente colocar
um pouco de iodo na sua barriga ou lhe dar uma anestesia ou
um analgésico e te mandar para casa. Eu teria que fazer uma
cirurgia e remover o apêndice. Da mesma forma, eu não quero
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deixar os seus pecados como estão. Eu acho que é uma rara
oportunidade que vocês vão ter na sua vida de escutar sobre
como receber o perdão dos pecados.
Eu fui para muitas conferências e testemunhei sobre os métodos do perdão dos pecados encontrados na Bíblia. Eu não
quero que vocês simplesmente voltem para casa desta forma
hoje à noite. Você é um membro batizado de uma igreja? Um
diácono? Um ancião? Um membro do coral? Um professor de
escola Dominical? Mesmo assim, se você não tiver seus pecados
perdoados, se você não tiver sido libertado do pecado, todas as
coisas não têm nada a ver com Deus. Naquele dia, muitos irão
para diante do Senhor e dizer: “Senhor, Senhor! Porventura,
não temos nós profetizado em teu nome, e em teu nome não
expelimos demônios, e em teu nome não fizemos muitos milagres?” Então O Senhor irá dizer: “Nunca vos conheci”.
As boas obras que você fez não duram para sempre. Mas
todas as coisas mudam, se você receber o perdão dos pecados e
Jesus entrar em você. Uma pessoa da minha igreja por muito
tempo viveu viciada no jogo. Porque ele era viciado, ele não
conseguia parar, mesmo quando ele tentava. Mas ele veio para
igreja, escutou a Palavra, recebeu o perdão dos pecados e ficou
livre do jogo. Como isso pôde acontecer? O coração de jogar e
o coração de Jesus, quem entrou nele, não podiam ambos
sobreviver porque Jesus não é um jogador. O coração de jogar
foi automaticamente expulso porque Jesus entrou. Você pensa
que Jesus não pode expulsar um coração de jogar? O coração de
jogar é um dos que foram chutados para fora.
Uma certa nora estava sofrendo porque ela odiava a sua sogra.
Mas este coração de ódio a deixou quando ela recebeu o perdão
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dos pecados. Por que isso? O coração de odiar deve ser abandonado porque não há ódio no coração de Jesus. Se você receber o
perdão dos pecados e Jesus entrar no seu coração, tais coisas
dentro de você irá partir de você. Você será transformado. Se
Jesus entrar em você, você não pode fazer nada se não mudar,
não pela sua própria vontade de não querer pecar, mas por Ele.
Então eu espero que vocês recebam o perdão dos pecados. Se
vocês realmente receberem o perdão dos pecados, Jesus entrará
nos seus corações, e vocês não precisarão chorar e orar dizendo:
“Deixe o Espírito Santo entrar em mim!”. Mesmo que o Espírito
Santo queira entrar em seu coração, Ele não pode entrar por
causa do pecado. Somente se os seus pecados forem cuidados,
hoje à noite, vocês ficarão cheios do Espírito Santo.
Muito tempo se passou. Continuaremos amanhã à noite, eu
irei pregar a Palavra. Durante a manhã nós iremos ter o Estudo
Bíblico, amanhã, eu irei lhes dizer em detalhes sobre as palavras
do perdão dos pecados.
Estimados amigos, eu espero que todos vocês recebam o perdão dos pecados durante esta conferência.
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