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O Copeiro e o Padeiro do Rei

Vamos começar lendo as Escrituras. Nós iremos ler Gênesis
capítulo 40, versículo 1~23.
				
“Passadas estas cousas, aconteceu que o mordomo do
rei do Egito e o padeiro ofenderam o seu senhor, o rei
do Egito. Indignou-se Faraó contra os seus dois oficiais,
o copeiro-chefe e o padeiro-chefe. E mandou detê-los
na casa do comandante da guarda, no cárcere onde José
estava preso. O comandante da guarda pô-los a cargo de
José, para que os servisse; e por algum tempo estiveram
na prisão. E ambos sonharam, cada um o seu sonho, na
mesma noite; cada sonho com a sua própria significação,
o copeiro e o padeiro do rei do Egito, que se achavam
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encarcerados. Vindo José, pela manhã, viu-os, e eis que
estavam turbados. Então, perguntou aos oficiais de
Faraó, que com ele estavam no cárcere da casa do seu
senhor: Por que tendes, hoje, triste o semblante? Eles
responderam: Tivemos um sonho, e não há quem o
possa interpretar. Disse-lhes José: Porventura, não pertencem a Deus as interpretações? Contai-me o sonho.
Então, o copeiro-chefe contou o seu sonho a José e lhe
disse: Em meu sonho havia uma videira perante mim. E,
na videira, três ramos; ao brotar a vide, havia flores, e
seus cachos produziam uvas maduras. O copo de Faraó
estava na minha mão; tomei as uvas, e as espremi no
copo de Faraó, e o dei na própria mão de Faraó. Então,
lhe disse José: Esta é a sua interpretação: os três ramos
são três dias; dentro ainda de três dias, Faraó te reabilitará e te reintegrará no teu cargo, e tu lhe darás o copo
na própria mão dele, segundo o costume antigo, quando
lhe eras copeiro. Porém lembra-te de mim, quando tudo
te correr bem; e rogo-te que sejas bondoso para comigo,
e faças menção de mim a Faraó, e me faças sair desta
casa; porque, de fato, fui roubado da terra dos hebreus;
e, aqui, nada fiz, para que me pusessem nesta masmorra.
Vendo o padeiro-chefe que a interpretação era boa, disse
a José: Eu também sonhei, e eis que três cestos de pão
alvo me estavam sobre a cabeça; e no cesto mais alto
havia de todos os manjares de Faraó, arte de padeiro; e
as aves os comiam do cesto na minha cabeça. Então, lhe
disse José: A interpretação é esta: os três cestos são três
dias; dentro ainda de três dias, Faraó te tirará fora a
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cabeça e te pendurará num madeiro, e as aves te comerão as carnes. No terceiro dia, que era aniversário de
nascimento de Faraó, deu este um banquete a todos os
seus servos; e, no meio destes, reabilitou o copeiro-chefe
e condenou o padeiro-chefe. Ao copeiro-chefe reintegrou no seu cargo, no qual dava o copo na mão de
Faraó; mas ao padeiro-chefe enforcou, como José havia
interpretado. O copeiro-chefe, todavia, não se lembrou
de José, porém dele se esqueceu.”
Estimados amigos, a vida espiritual neste mundo pode parecer
fácil. Parece que vocês entendem, parece que estão indo bem, mas
nós sabemos que não é isto que acontece com a vida espiritual.
Claro, eu não tenho poder para resolver estes problemas para
vocês. Há somente uma condição que me permitiu estar aqui. É
pelo fato de que por muito tempo eu fui atormentado e sofri por
causa do pecado. Mas um dia, eu tive a incrível experiência de ter
todos os meus pecados lavados.
Antes de pisar aqui hoje, eu recebi uma carta. Era da minha
filha, em Seul. Eu tenho um filho e uma filha. A mais velha é a
minha filha, que está no 1º ano do ensino médio. O mais moço é
o meu filho, que está na 6ª série. Porque eu estava longe deles por
alguns dias, eu estava extremamente curioso e rapidamente abri a
carta. Eu gostaria de ler para vocês.
“Pai, agora já é quase meia noite. Eu estou escrevendo uma carta
para você porque eu estou muito feliz em meu coração. Pai, o
demônio esteve trabalhando, enquanto você estava realizando a
conferência em Busan. Yeong Kook ficou doente com uma febre
alta e esteve chorando. A tia e eu oramos sinceramente para Deus.
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Depois que acabamos de orar, a cabeça do Yeong Kook não doía
mais. Quando eu vi que ele logo estava adormecido, eu fiquei tão
feliz que eu tinha que escrever esta carta para você. Pai, não se preocupe sobre a doença do Yeong Kook. Deus o curou completamente”.
Eu me lembro do dia em que a minha filha recebeu o perdão
dos pecados. Um dia ela havia ido para o laboratório de Química
em sua escola. Os estudantes que tinham feito uma experiência
mais cedo deixaram ácido clorídrico sobre uma lamparina que
acabou explodindo. Acidentalmente, o ácido espirrou na cabeça
da minha filha e ela ficou coberta de ácido. A enfermeira da escola
rapidamente a levou para o hospital. Os enfermeiros do hospital
limparam a sua cabeça com álcool, a envolveram com gaze e a
mandaram para casa. Depois que eu cheguei em casa, eu ouvi o
que havia acontecido com a minha filha. Eu pensei que ela estava
bem porque eu sabia que ela havia recebido tratamento no hospital.
Depois de 15 dias, ela ainda não havia sarado. Minha esposa
deu uma olhada em sua cabeça. A pele da sua cabeça estava apodrecendo. Minha esposa imediatamente a levou para o hospital
onde a minha cunhada trabalhava. No hospital, eles ficaram
muito surpresos, dizendo que quando o ácido clorídrico é derramado, deve ser completamente removido, mas ainda havia resíduos. Eles tiveram que realizar uma operação de emergência na
cabeça da minha filha. Naquele dia eu não tinha nenhuma idéia
sobre o que estava acontecendo e estava indo para casa, depois de
pregar o evangelho na prisão de Uhjungboo. Quando estávamos
passando pelo hospital, o pastor que havia ido comigo, disse: “Um
membro da nossa igreja está hospitalizado aqui. Vamos dar uma
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parada aqui”.
Eu entrei no estacionamento e estacionei o meu carro. Logo
depois, Yeong Kook correu até mim, dizendo: “Pai, pai, a irmã
está na cirurgia exatamente agora”. Quando eu cheguei lá, os
médicos haviam anestesiado a minha filha e estavam começando a
remover a pele da sua cabeça. Como pai, não era uma coisa agradável de se ver. No final, eles cobriram a sua cabeça com gazes.
Ela ficou internada no hospital e não pôde ir para a escola por
10 dias. Eu fui para a sua escola e lhes disse que minha filha não
poderia participar das aulas por enquanto porque ela estava
doente. O diretor disse que queria me ver. Ele disse: “Eu realmente sinto muito pelo ocorrido. Não importa quanto custe o
tratamento, a escola irá pagar todas as despesas financeiras”. Havia
67 estudantes na classe 2 da Escola de Ensino Médio Gaepo, onde
minha filha estudava. Dentre todos os estudantes, por que o ácido
clorídrico que havia explodido teve que cair sobre a cabeça da
minha filha?
“Eu sou um servo de Deus. Estas coisas não acontecem por
coincidência. Eu certamente sei que a vontade de Deus está por
trás disso”, eu disse ao diretor. “Sr. Diretor, eu não irei aceitar
nenhum dinheiro pela tratamento dela. Isso não pode simplesmente acabar em mim recebendo dinheiro e tratando dela. Eu
quero saber por que Deus permitiu com que isso acontecesse”. Eu
recusei aceitar o dinheiro para o tratamento.
Porque a tia da minha filha trabalhava no hospital, as depesas
foram resolvidas. Dez dias se passaram e Eun Sook teve que ir para
a escola com gazes enfaixando sua cabeça. Eu não podia deixá-la ir
de ônibus como ela costumava ir, porque era muito cheio. Eu sou
ocupado durante as manhãs, mas por um mês, eu levei a minha
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filha para a escola de carro todos os dias.
Como pastor, eu não tenho muito tempo para passar com a
minha família. Quase nunca tive uma oportunidade de falar com
a minha filha sobre a sua vida espiritual. Como dava carona para
ela até a escola todas as manhãs, eu conversei com ela. Eu acabei
descobrindo que o coração da minha filha estava agoniado por
causa do pecado. Às vezes, eu estacionava ao lado da rua para
podermos conversar. Às vezes, eu estacionava perto da escola e
falava com ela sobre o perdão dos pecados. Quando eu lhe disse:
“Eun Sook, foi assim que seus pecados foram lavados”, surpreendentemente, naquele dia, no carro, minha filha recebeu o perdão.
Eu e ela pudemos experimentar a supreendente alegria de ter os
pecados do coração dela lavados. Naquele dia, minha filha começou a mudar. O modo dela orar, de ler a Bíblia, de viver e de ela
pensar mudaram. Eu viajo por todo país para conduzir conferências, então meus filhos freqüentemente ficam em casa sozinhos.
Eu tenho um coração grato quando os vejo crescendo bem, pela
graça do Senhor. Eu escutei que somente tolos falam com orgulho
de suas filhas e de suas esposas, mas eu acho que tudo bem ser um
tolo. Para mim, isto não é um problema.
Não somente a minha filha, mas quem quer que receba o perdão dos pecados e tenha os pecados do coração lavados limpidamente, só pode mudar. Quando eu realizo conferências, às vezes
minha esposa me acompanha. Ela veio comigo desta vez. Já que
não é bom deixar os nossos filhos sozinhos em casa, nós precisávamos de uma irmã que pudesse nos ajudar. Havia uma irmã que
queria ficar em nossa casa, então agora ela vive conosco. Ela é uma
irmã que ama o Senhor. Nós fomos capazes de enxergar isso porque depois que ela entrou em nossa casa, o clima da nossa casa
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mudou. Meus filhos ficaram muito livres. Mais ainda, se Jesus
entrar em nossos corações, nós sempre mudamos.
Jesus Cristo não é preguiçoso. Se Ele entrar em seus corações,
Ele irá cuidar de todos os seus pecados. Quando Ele se torna
Senhor de seus corações, vocês irão mudar. Suas vidas não serão
mais conduzidas por vocês mesmos. Não haverá mais necessidade
de vocês superarem o pecado, a tentação, lerem a Bíblia ou orarem. A partir deste ponto, seria doloroso para vocês quando vocês
não orassem.
“Como Jesus pode entrar no meu coração pela fé, sem desconforto, e como os pecados do meu coração podem ser lavados completamente?”
Este é o problema. Amigos, não é verdade? Claro, Deus está em
todos os lugares. Por outro lado, Deus não é aquele que descansa
em qualquer lugar. Deus pode achar descanso somente quando
Ele entra num coração limpo que não tem pecado. Amigos,
mesmo que Deus queira entrar em seus corações, mas se seus corações estiverem cheio de pecados, Deus não pode entrar. Mesmo
que Ele entrasse, se Ele entrasse, Ele se sentiria muito inconfortável.
Então, como podemos ter nossos pecados lavados? Nesta noite,
nós lemos as palavras de Gênesis capítulo 40. O que nós lemos
ocorreu quando José estava trancado na prisão por ter resistido à
tentação da esposa de Potifar. Um dia, o copeiro-chefe e o padeirochefe de Faraó, o rei do Egito, pecaram e foram mandados para
prisão, onde José também estava preso. Quando eu li estas palavras, eu queria saber exatamente o que Deus queria que nós percebêssemos desta história. Era impossível de eu saber. Então, um dia,
enquanto eu lia cuidadosamente, eu aprendi uma coisa surpreen166
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dente.
Vamos ler as Escrituras juntos. Gênesis capítulo 40, versículo 1.
“Passadas estas cousas, aconteceu que o mordomo do rei
do Egito e o padeiro ofenderam o seu senhor, o rei do
Egito”.
Por favor, abram suas Bíblias e olhem para mim. Há duas pessoas em Gênesis capítulo 40, versículo 1, certo? Quem são elas?
Elas são o copeiro-chefe e o padeiro-chefe. Porque Faraó era um
grande rei, ele tinha homens encarregados de seus carros; de seus
cavalos; de suas roupas; e homens encarregados de seu vinho e de
seu pão. Ele tinha muitos ministros que estavam encarregados de
todos os tipos de deveres. Gênesis capítulo 40, versículo 1 nos diz
que o copeiro-chefe e o padeiro-chefe cometeram pecados. Qual
dos dois cometeu mais pecados? Não fala nada sobre isso.
Somente diz que ambos cometeram pecado. Nós não sabemos
qual pecado cada um cometeu, mas ambos pecaram e ambos
foram para prisão.
A Bíblia não acaba por aí. Ambos cometeram pecados, mas em
Gênesis capítulo 40 acaba com um deles recebendo a salvação e o
outro recebendo a destruição. Quem foi salvo e quem foi destruído? Há algo muito interessante aqui. Ambos pecaram, mas como
um pôde ser salvo e o outro destruído? O céu não é um lugar
onde as pessoas com pecado podem ir. Embora as pessoas tenham
cometido pecados todos iguais, há aqueles que serão salvos e há
aqueles que serão destruídos. As pessoas não vão para o inferno
porque têm muitos pecados, e as pessoas não vão para o céu porque têm somente poucos pecados. Quando Jesus foi crucificado,
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com Ele havia dois malfeitores, ambos haviam pecado. Um foi
salvo e o outro destruído.
Vocês poderiam me dizer por que Deus registrou Gênesis capítulo 40 para nós? O copeiro-chefe e o padeiro-chefe, estas duas
pessoas significam que todas as pessoas desta terra foram divididas
em duas classes. Todas as pessoas da terra cometeram pecados,
mas há alguns que são salvos e alguns que são destruídos. Eu acredito que Gênesis Capítulo 40 foi escrito para nos ensinar sobre
isso.
Todos vocês também pecaram. Se vocês cometeram pecados,
como podem me dizer se serão salvos ou destruídos? Temos que ir
diante de Deus para sabermos? Não, não temos. Estas palavras
foram escritas por Deus para vocês descobrirem que se a sua fé é
como a do copeiro-chefe, vocês serão salvos, e se a sua fé é como a
do padeiro-chefe, vocês serão destruídos. Que tipo de pessoas são
vocês? Vocês são como o copeiro-chefe? Ou vocês são como o
padeiro-chefe?
“Pastor, antes de você falar sobre esta história, nos ensine como
o copeiro-chefe recebeu a salvação, e como o padeiro-chefe foi
destruído”.
É isso que vocês estão pensando? Vamos falar sobre isso. O fato
mais importante sobre receber a salvação é que quando Deus nos
salva, não é pela nossa própria força. Ele nos salva Sozinho.
Quando Deus criou os céus e a terra, por acaso Ele criou o
homem primeiro, ou Ele criou o homem por último? Ele criou o
homem por último. Por que Deus criou o homem por último? Se
Deus tivesse criado os humanos primeiro e depois tivesse criado os
céus e a terra, os humanos iriam desejar interferir tanto que Deus
não seria capaz de criar nada.
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“Oh, Deus, o oceano é muito grande e, aliás, por que você está
fazendo o céu tão grande? Deus, faça o rio raso. Nós iremos afundar. Deus, esta rocha é muito pesada. Por que Você não a faz leve?”
Há muito tempo atrás, um homem ficou cansado depois de
trabalhar e se deitou debaixo de uma castanheira para tirar uma
soneca. Antes de cair no sono, ele pensou: “Deus criou os céus e a
terra? Isso não faz o mínimo sentido. Deus criou os céus e a terra,
e foi este o resultado? Por que Deus criou pequenas castanhas para
nascerem de uma enorme castanheira? E por que Ele fez estas
grandes abóboras nascerem nestas pequenas trepadeiras que são
mais finas do que meu dedo? Que tipo de Deus criou tudo desta
forma? Se eu fosse Deus, eu teria criado as abóboras que nascem
destas pequenas trepadeiras rosadas e finas, tão pequenas como
castanhas. E nas grandes castanheiras, eu teria feito nascer castanhas do tamanho de abóboras. Seria tão bom colher uma destas
castanhas enormes, cozinhá-la, comê-la e dividir com meus vizinhos”.
Enquanto esta pessoa reclamava, ela acabou caindo no sono e
começou a roncar. De repente, houve um “estalo” e um aglomerado de castanha caiu da árvore e se chocou contra a sua testa. Ele
ficou tão surpreso que acordou. Antes mesmo dele pegar o aglomerado de castanhas que havia caído na sua testa, ele se ajoelhou e
disse: “Deus, obrigado. Se estas castanhas fossem grandes como
abóboras, minha cabeça teria sido quebrada. Deus, eu agradeço
por fazer castanhas tão pequenas”.
Amigos, nós não sabemos nada sobre a grande sabedoria de
Deus, certo? Nós somos como o homem que caiu no sono
debaixo da árvore de castanha, não somos? A maioria das pessoas
não podem entender as coisas que Deus preparou para nós e freO Copeiro e o Padeiro do Rei
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qüentemente vão contra Ele com seus mesquinhos pensamentos e
obras. Embora Deus queira salvar as pessoas do pecado, há muitas
pessoas que são incapazes de serem salvas porque constantemente
reclamam e bloqueiam a vontade de Deus, fazendo as coisas do
seu próprio modo.
Deus não precisou da ajuda do homem, quando Ele criou os
céus e a terra. Deus criou os céus e a terra em seis dias, e por
último, Ele criou o homem. Depois que o homem foi criado e
abriu seus olhos, o que Deus fez? Ele correu de lá para cá, aqui e
ali, ocupadamente tentando desenvolver os céus e a terra? Deus
acabou as suas obras e estava descansando. A partir deste
momento, houve descanso entre Deus e o homem.
Amigos, vocês sabem quando esse feliz descanso foi quebrado?
Quando o homem já não estava mais satisfeito e tentou se tornar
melhor. O descanso foi quebrado quando o homem estava tentando abrir os seus olhos, e quando ele tentou se tornar igual a
Deus, ao comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do
mal. Infelicidade e dor vieram a partir deste momento. Foi benéfico para nós humanos termos sido negligentes? Não, mas nós não
podemos fazer nada sobre isso porque nós somos descendentes de
Adão e Eva. Até agora, é porque nós estamos ocupados indo por aí,
tentando fazer algo, que não podemos ser salvos.
Quando Jesus estava neste mundo, Ele concedeu muita graça e
muitas bênçãos. Claro, não era qualquer um que podia ir para
diante de Jesus e receber graça e bênção. Todos aqueles que pensaram que podiam fazer bem, ficaram contra e reclamaram sobre
Jesus. Eles até mesmo tentaram matá-Lo. As pessoas que eram
inúteis, como a mulher surpreendida em adultério, sobre a qual eu
falei ontem à noite, a mulher samaritana, o homem enfermo há
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38 anos, e as pessoas como os leprosos, todos receberam graça e
bênçãos diante de Jesus. Amigos, não é que vocês não conseguem
receber o perdão dos pecados porque vocês são incapazes de fazer
algo. A razão pela qual vocês não conseguem receber o perdão dos
pecados é porque vocês fazem as coisas muito bem. É porque
vocês pensam que podem fazer as coisas bem, vocês não dão oportunidade para Deus trabalhar. Ao invés, vocês tentam fazer tudo
sozinho.
Havia certa mulher na França. Ela vivia sozinha, com o seu porquinho branco. Eu escutei que muitas mulheres solteiras do Oeste
criam animais de estimação. Algumas mulheres têm cachorros,
algumas têm gatos, e algumas têm até cobras. Estas mulheres,
algumas vezes, deixam a cobra em seus carros e permitem rastejar
por ali. Se alguém arrombar o carro para roubar algo, quando eles
vêem a cobra, sempre fogem. Eu escutei que as cobras são muito
melhores do que os cachorros.
É mais exato dizer que a mulher estava vivendo com o porquinho branco, ao invés de criá-lo. Ela comia com o porquinho na
mesa da cozinha, tomava banho e também dormia na cama com
ele. Um dia, quando era aniversário do porquinho, como presente,
ela comprou um perfume muito caro, chamado Soir de Paris, que
muitas pessoas não podiam nem pensar em comprar. Era um perfume usado na maioria por estrelas de cinema. Eu não sei francês,
então não sei como é a minha pronúncia, mas de qualquer forma,
ela comprou o perfume. De tempos em tempos, ela dava banho
de leite no porquinho e passava nele o Soir de Paris. Um dia, ela
teve que deixar o porquinho e fazer uma longa viagem.
“Eu estou tão triste. Desculpe-me porquinho. Cuide-se. Eu voltarei logo.”
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Ela arrumou uma mesa com comida para o porquinho comer,
preparou água quente para ele tomar banho, fez a caminha dele
com lençóis limpinhos. Ela preparou muitas outras coisas e foi
para a sua viagem. Antes dela partir, ela colocou mais Soir de Paris
do que o normal no porquinho. Durante a viagem, ela freqüentemente pensava: “Como será que meu porquinho está?”. Ela não
conseguia se concentrar no seu trabalho porque ela amava muito
o seu porquinho.
Depois de acabar o seu trabalho, ela apressadamente voltou
para casa e procurou pelo porquinho. O porquinho não se encontrava em lugar nenhum. Ele não estava na banheira, na cozinha,
na cama, ou na sala. A mulher estava quase chorando, pensando:
“Oh, eu errei em deixar o porquinho aqui sozinho. É tudo minha
culpa”. Ela procurou em todos os lugares pelo porquinho.
Procurou pelo seu porquinho no jardim. Não estava debaixo da
árvore, não estava em nenhum lugar procurado. Depois, ela o
encontrou. Ele estava no esgoto imundo: “Oinc, oinc”. Quebrou
o coração da mulher ver o seu amado porquinho, com o caro perfume Soir de Paris, deitado no esgoto imundo.
“Ei, porco, saia já daí”, mas ele era o porquinho mais sereno e
feliz do mundo. Ele não considerava sair dali.
Na Bíblia, fala sobre um anel de ouro no nariz de um porco,
mas aqui era o Soir de Paris na pele do porco. Amigos, os porcos
por natureza são animais que gostam de coisas sujas. A característica de um porco não irá mudar, independente do que vocês coloquem na sua superfície, Soir de Paris ou qualquer outra coisa. O
porco sempre acabará voltando para a lama.
É assim com os humanos, também. Nós nos tornamos sujos
por dentro através do pecado. Sem mudar o interior, nós somente
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maquiamos o exterior, ao fazer permanente, passando camadas de
Estée Lauder, Lancôme, Chanel, nos cobrindo com ternos da
Armani e jóias da joalheria Cartier e anéis de diamante. Vocês
podem fazer estas coisas, mas porque o seu interior é sujo, vocês
somente podem cair no pecado e se tornar sujos. É muito cansativo para um porco tomar banho de óleo e leite e passar o Soir de
Paris, usar fraldas e dormir numa cama. É muito mais confortável
para um porco rolar nos esgotos ou num lamaçal.
Amigos, se vocês tiverem pecado dentro de seus corações, é
muito mais confortável para vocês saírem, beberem, jogarem e
cometerem pecados. Também pode ser muito cansativo para vocês
sentarem aqui e me escutarem. Por causa disso, há muitas pessoas
que estão entediadas e não conseguem aguentar uma hora de
culto que elas freqüentam uma vez por semana. Se elas estão felizes por terem o culto, então por que esta uma hora seria entediante? Os sermões ficaram mais curtos porque as pessoas ficaram
entediadas com eles. Hoje em dia, chegou-se ao ponto onde elas
têm sermões de 15-20 minutos.
Em Seul, as primeiras sessões de cultos são muito populares.
Eles dizem: “Se um membro da igreja não assistir ao culto de
Domingo, mas ir se divertir, ele irá ter um acidente”. As pessoas
ficam com medo, então elas vão à igreja. Elas vão à primeira sessão
de culto, que começa às 7:00 e acaba exatamente às 7:50. No
porta-malas de seus carros, eles têm churrasqueira e carne, tudo
pronto para partirem.
“Hei crianças, vamos ao Parque Yongin hoje?”
“Ótimo, pai”! Os filhos permanecem no carro, enquanto os pais
vão ao culto da primeira sessão. Então os filhos no carro começam
a ficar chateados, porque o culto não acaba logo.
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Amigos, o culto é um fardo para este tipo de pessoa. Elas se sentam na igreja, pensando: “Nossa, o pastor está dando um culto tão
longo”. Quando o culto termina, como um pássaro livre da sua
gaiola bate as suas asas e voa para longe, elas ligam o carro e vão
embora. Estas pessoas estão interessadas em ter o culto? Ou elas
estão mais interessadas em sair e se divertir? Elas preferem ir se
divertir a ter culto. Obras, tais como esta, refletem o nosso coração.
Amigos, quando uma pessoa que é suja por dentro por causa do
pecado, vem com a Bíblia debaixo de seus braços, vestindo terno,
com gel no seu cabelo e andando em volta da igreja, então o que é
isso? Quando as mulheres passam Chanel, usam colar de pérola,
ou qualquer outra coisa e vêm para igreja, então está tudo certo?
Não, não está. Elas devem mudar o interior. Às vezes Jesus falou
para as pessoas religiosas do seu tempo.
"Porque sois semelhantes a sepulturas aberta! Aquele que fez o
exterior não fez também o interior? Por dentro vocês estão cheios
de sujeira.”. Foi isso que Jesus disse. Amigos, estas palavras não
somente se aplicam aos escribas ou fariseus daquele tempo. Até
mesmo hoje, se vocês não tiverem seus pecados lavados, então
vocês são iguais a eles. Será que o batismo irá resolver todas as coisas, quando os seus corações estão cheios de características do
pecado? Está tudo bem se tornar um diácono ou um ancião
quando você está cheio de pecado? Não, não está. Isto é o Soir de
Paris na pele do porco. Você é membro da igreja quando você vai
para igreja e é uma pessoa mundana quando vai para fora. Certo?
A luz do Cristianismo está cada vez mais se ofuscando. O mundo
está se tornando um lugar onde nós não podemos mais ver a
incandescente luz de Cristo brilhar.
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Amigos, nesta noite eu gostaria de pedir isso para vocês. Não
tentem exibir que são bons crentes de Jesus por fora, sem ter o
problema dos seus corações resolvido. Por muitos anos, eu tenho
ministrado em Daegu, onde tenho sido conhecido como Pastor
Redenção. Muitas pessoas vêm até mim por causa do problema do
pecado. Dentre elas havia muitas pessoas que eram Cristãs desde
nascença, ou Cristãos que foram batizados quando eram bebês, e
algumas vezes diáconos e anciãos e às vezes até pastores vêm a
mim. Eu lhes digo: “Ancião, sinto muito. Ancião, você não pode
receber a salvação”.
“O quê? Um ancião não pode receber o perdão dos pecados?
Diz isso na Bíblia?”
“Sim, diz. Você sabe quem recebe o perdão dos pecados?
Pecadores recebem perdão dos pecados.”
Não importa onde você procure na Bíblia, pecadores sempre
recebem o perdão dos pecados. Não importa o quão bom Deus
seja em perdoar pecados, Ele não pode lavar pecados de uma pessoa que não tem pecado. Não importa o quão boa uma pessoa
possa ser em salvar alguém que está se afogando, como ela pode
salvar uma pessoa que não está se afogando? Mesmo que Deus
queira perdoar o pecado, uma pessoa que acha que não tenha
pecado não pode ter os seus pecados perdoados.
“Você é um ancião ou um pecador? Por favor, escolha um dos
dois.”
“Não diz na Bíblia que Jesus lavou os pecados de um ancião.
Mesmo que você seja um diácono, você deve se tornar um pecador, se você quiser receber o perdão dos pecados. Até um pastor
deve se tornar pecador para receber o perdão dos pecados. ”
Quando eu disse: “Levantem as suas mãos se vocês quiserem
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receber o perdão dos pecados”, muitas pessoas levantaram suas
mãos. Porém, se eu disser: “Por favor, levantem-se” elas continuam
sentadas. Por que fazem isso? É porque elas não querem mostrar
que são pecadoras. Quando disseram para o Capitão Naamã se
lavar sete vezes no Rio Jordão, ele ficou indignado, dizendo: “O
quê? Como eu posso tirar as minhas roupas e vergonhosamente
mostrar que eu tenho lepra?”. Se ele somente ficasse nesse estágio,
ele merecia escutar: “Você não está qualificado para ter a sua lepra
curada. Volte e faça o que você estava fazendo”.
Para algumas pessoas é fácil receber o perdão dos pecados, para
outras é difícil. É fácil para as pessoas que estão desesperadas, que
não têm nada do que se orgulhar, e para aquelas que sabem que
elas somente poderiam ser destruídas. Porém, as pessoas que pensam que têm uma boa vida espirital, que acham que são espertas,
que têm um forte senso de orgulho, ou pessoas que seguram a sua
reputação devem saber que estão anos luz longe de receberem o
perdão dos pecados.
Nós escolhemos o caminho fácil. Somos muito bons em decorar o nosso exterior, como passar o Soir de Paris num porco. Nós
somos bons em fazer trabalhos voluntários para a igreja.
Limpamos, lavamos as janelas, organizamos a prateleira de sapatos
das crianças, e conduzimos o encontro dos estudantes na igreja.
Quando há o encontro de jovens, é difícil, mas vocês fornecem
suporte financeiro. Quando vocês andam nas ruas, vocês pregam
para as crianças, dizendo-lhes para virem à igreja. Nós somos bons
nestas coisas, mas quando escutamos: “Abram seus corações, tornem-se pecadores e recebam o perdão dos pecados”, nós não gostamos disso.
Amigos, hoje, quando vocês derem uma olhada à noite em cada
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cidade da Coréia, verão muitas cruzes. Há tantas igrejas. Pessoas
com muito dinheiro, pessoas pobres com um coração de amar a
Deus, diligentemente fazendo ofertas, para comprar terrenos caros
e construir igrejas lindas e prédios caros. Estas igrejas luxuosas são
construídas com lágrimas veementes e sinceridade dos membros
da igreja. Amigos, quando lhes é pedido para fazerem tais coisas,
elas as fazem muito bem. Mas quando lhes dizem: “Lavem seus
pecados limpidamente”, elas silenciosamente rejeitam isso. Como
pode acontecer isso?
Deve haver muitos dentre vocês aqui que fizeram ofertas para
Deus com todo o seu coração e alma. Também há muitas pessoas
aqui que fizeram ofertas sem ter seus pecados lavados limpidamente. Há muitas pessoas que jejuam e oram durante a noite
inteira pela igreja, mas não há muitas que tiveram seus pecados
lavados limpidamente. É isso que dá dor e desaponta o coração do
nosso Senhor. Vocês sabem o que o profeta Isaías disse?
“Ouvi a palavra do Senhor, vós, príncipes de Sodoma;
prestai ouvidos à lei do nosso Deus, vós, povo de
Gomorra. De que me serve a mim a multidão de vossos
Sacrifícios? - diz o Senhor. Estou farto dos holocaustos
de carneiros e da gordura de animais cevados e não me
agrado do sangue de novilhos, nem de cordeiros, nem
de bodes. Quando vindes para comparecer perante mim,
quem vos requereu o só pisardes os meus átrios? Não
continueis a trazer ofertas vãs; o incenso é para mim
abominação, e também as Festas da Lua Nova, os sábados, e a convocação das congregações; não posso suportar iniqüidade associada ao ajuntamento solene. As vosO Copeiro e o Padeiro do Rei
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sas Festas da Lua Nova e as vossas solenidades, a minha
alma as aborrece; já me são pesadas; estou cansado de as
sofrer. Pelo que, quando estendeis as mãos, escondo de
vós os olhos; sim, quando multiplicais as vossas orações,
não as ouço, porque as vossas mãos estão cheias de
sangue”.(Isaías 1:10-15)
Isaías falou fortemente.
O livro de Isaías fala mais claramente sobre o perdão dos pecados do que qualquer outro livro do Antigo Testamento. Em partes
tais como Isaías capítulo 44, versículo 22, e capítulo 53, falam freqüentemente sobre lavar os pecados. Falam que Deus não irá receber ofertas de dízimos ou orações, ou o que quer que seja, a não
ser que os pecados do ofertante sejam lavados.
“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)
Deus não irá aceitar coisas dadas por pecadores.
Amigos, como nós todos sabemos, quando um sacerdote fazia
ofertas diante do Senhor no Antigo Testamento, será que Deus
aceitou ofertas que tinham defeitos ou que fossem coxos, ou que
tivessem ferimentos? Não, Ele não as aceitou. O que isso significa?
Significa que Deus não irá aceitar ofertas ou cultos daqueles que
têm pecado. Ele está nos dizendo para primeiro termos os nossos
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pecados lavados limpidamente. Mas amigos, há muitas pessoas
que dentre nós que se faz de limpo por fora, mesmo que Deus não
se importe com o exterior, enquanto o interior está cheio de
pecado. Essa pessoa pode realmente ir para o céu? Esta pessoa realmente está do lado de Jesus? Deus pode realmente habitar dentro
deste tipo de pessoa? Ele não pode. Amigos, eu estou lhes dizendo
novamente, isso é o Soir de Paris na pele de um porco.
Como nós podemos ser salvos? Eu gostaria de lhes falar sobre
como podemos ter nossos pecados lavados limpidamente e ficarmos diante de Deus.
Se vocês virem em Gênesis capítulo 40, o copeiro-chefe e o
padeiro-chefe, ambos pecaram, mas o copeiro-chefe recebeu a salvação e o padeiro-chefe foi destruído. Nós precisamos saber a
razão disso para nós vivermos uma vida espiritual. Se a sua vida
espiritual é igual ao do copeiro, você pode descansar, mas se a sua
vida espiritual é como a do padeiro, você deve retornar e ter uma
vida espiritual como a do copeiro.
Gênesis capítulo 40, versículo 1 diz que ambos pecaram. Mas
se vocês lerem até o final, uma pessoa recebe a salvação e a outra
pessoa recebe destruição. A resposta de por que o copeiro foi salvo
e o padeiro destruído se encontra entre Gênesis capítulo 40, versículo 1 e o último versículo? Não estaria ali? Sim está ali porque
nenhum outro livro é tão organizado e sistemático como a Bíblia.
Na escola primária, o livro de matemática tem lacunas. Há o 30 e
uma lacuna, e depois o 50. Que número pertence à lacuna?
Pertence o quarenta. É desta forma que a Bíblia está organizada.
Deus quer nos ensinar a resposta através da Bíblia. Eu acredito
que Deus escreveu a Bíblia esperando que vocês tivessem a mesma
fé que a do copeiro.
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Vamos ver a Bíblia juntos. Quando vemos o capítulo 40, versículo 2:
“Indignou-se Faraó contra os seus dois oficiais, o
copeiro-chefe e o padeiro-chefe. E mandou detê-los na
casa do comandante da guarda, no cárcere onde José
estava preso. O comandante da guarda pô-los a cargo de
José, para que os servisse; e por algum tempo estiveram
na prisão”.
Aqui nós temos que descobrir por que o copeiro-chefe foi salvo.
Então, nós devemos encontrar a razão pela qual o padeiro-chefe
foi destruído. Amigos, vocês têm a sua Bíblia? Então vamos
olhá-la juntos. Por que o copeiro-chefe foi salvo? Por favor, olhem
sua Bíblia e me respondam rápido. Diz que o copeiro-chefe foi
para prisão e ficou com remorso e se arrependeu? Diz que ele
sofreu pelos seus pecados e estava chorando por eles? Não diz isso.
Isto é estranho. Deus deve ter gravado o método mais importante
para a nossa salvação através da salvação do copeiro-chefe, certo?
O que vocês pensam sobre isso? Para receber a salvação, nós devemos orar zelosamente, pregar e nos arrepender com lágrimas. Isso
é o que a maioria das pessoas pensa.
Amigos, se isso fosse o que Deus quisesse, então certamente o
copeiro-chefe deveria ter acordado de manhã bem cedo e se arrependido entre lágrimas. Era isso o que deveria estar escrito aqui.
Esta é forma lógica, não é? O Pastor Park está tentando forçadamente fazer com que isso faça sentido? O surpreendente aqui é
que de forma alguma diz que o copeiro-chefe se arrependeu.
Hoje, a maioria das pessoas pensa que nós devemos fazer algo
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para recebermos a salvação. Mas amigos, isso é se perder da Palavra
de Deus. O que o copeiro-chefe fez? Será que ele chorou amargamente e estava agoniado? Desculpe-me, mas em nenhum lugar da
Bíblia diz isso. Será que isso significa que nós não precisamos nos
arrepender? Será que isso significa que está tudo bem em não chorar? Em não orar? Não. Amigos, não é isso que eu estou dizendo.
Eu não estou dizendo que não há necessidade de se arrepender e
que não precisamos orar. Eu não estou dizendo que não tem problema não ler a Bíblia, que não tem problema não ser voluntário.
Mas o problema da salvação está longe destas coisas. Salvação não
vem através destas coisas.
Em Gênesis capítulo 40, nós devemos descobrir a diferença
entre o padeiro-chefe, que foi destruído, e o copeiro-chefe, que foi
salvo. Qual é a diferença? Amigos, quando eu li o capítulo 40, não
havia diferença, exceto por eles terem tido diferentes sonhos. Isso
também foi o que vocês leram? José foi para lá naquela manhã, e o
copeiro-chefe e o padeiro-chefe ambos estavam tristes.
“Por que vocês parecem tão tristes? Vocês estão preocupados
com alguma coisa?”
“Nós sonhamos e não há forma de interpretá-los.”
“Será que as interpretações não estão nas mãos de Deus? Por
favor, digam-me”. O copeiro-chefe lhe contou o seu sonho.
“Eu tive um sonho na noite passada. Porque eu estava encarregado das bebidas do rei, eu tive que levar vinho para o rei e eu vi
que meu copo estava vazio. Eu não podia ir até o rei com o copo
vazio, então eu olhei por todos os lados. Então, três ramos brotaram da vide diante de mim. E brotou flores. E as flores floresceram e seus cachos produziam uvas maduras”. O copeiro-chefe
estava preocupado porque ele não tinha vinho para levar diante
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do rei. Quão feliz ele deve ter ficado, quando ele viu a vinha!
“Rapidamente, eu colhi as uvas e as espremi transformando em
vinho e servi ao rei”.
Quando José ouviu este sonho, ele percebeu que era um bom
sonho. O copeiro-chefe e o padeiro-chefe estavam curiosos e perguntaram o porquê daquilo. “Três ramos são três dias. Dentro de
três dias você certamente será reintegrado no teu cargo. Você será
salvo e irá diante do rei.”.
Amigos, nós devemos descobrir como esse sonho é um sonho
da salvação. Ele espremeu o vinho, mas nós não temos idéia do
significado disso. É porque o Pastor Park não é tão esperto. Às
vezes tenho certeza de que a vontade de Deus está ali, mas eu não
sei qual é. Através de oração e leitura e mais leitura associando
com outras Escrituras, Deus me permitiu entender isso no meu
coração.
A vinha representa Jesus Cristo. Jesus é a verdadeira vinha de
nossas vidas. Ir diante do rei é ir diante do Rei dos reis, Deus. Mas,
o copeiro-chefe não tinha nada em suas mãos para levar diante do
rei. Por que ele não teria nada para levar diante do rei? Amigos,
isso significa que nós não temos nada a levar diante de Deus. Mas
quando ele olhou cuidadosamente, havia uma vinha, e ela tinha
frutos e estavam maduras. Quando ele espremeu as uvas, elas
estouraram e o suco saiu delas. Isto é Jesus, que é a vinha da vida,
sendo crucificado na cruz, rasgando Seu corpo e derramando o
Seu sangue. O sonho do copeiro-chefe era: “Deus, eu preciso ir
diante de Ti. Mas não há nada que eu possa levar para diante de
Deus. Eu vou diante de Ti crendo somente no sangue de Jesus,
que foi crucificado por mim. Por favor, veja este sangue e me
receba”, a confissão da nossa fé.
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Por causa disso, quando vocês forem diante de Deus, vocês não
devem levar nenhuma outra coisa senão o sangue de Jesus Cristo.
Vocês me entendem? A salvação nunca pode ser cumprida através
de coisas como dízimo, 40 dias de oração com jejum que vocês
façam, ou ajudar os outros.
Amigos, Deus somente pergunta: “O seu coração depende
somente do sangue de Jesus Cristo?”. Esta é a única coisa que
Deus vê quando Ele nos salva. Algumas pessoas dependem do
sangue de Jesus, mas também misturam com outras coisas com
ele. Elas misturam 20% ou 40% da bondade que elas têm feito
com o sangue de Jesus. Algumas pessoas são tão boas que misturam 60%. Algumas pessoas misturam somente 1% do que elas
fizeram com o sangue que Jesus derramou por nós quando Ele foi
crucificado, mas nem isso poderá dar certo. Isso não pode ser salvação, se mesmo um pouco das minhas obras, das boas coisas que
eu tenha feito tiver sido adicionado. Vocês devem ir diante dEle
dependendo somente do sangue da cruz dAquele que morreu
pelos seus pecados, Jesus Cristo. Esse foi o sonho do copeiro-chefe.
Ele teve que ir diante do rei, mas o seu copo estava vazio. O que
ele deveria fazer? Quão preocupado ele deve ter ficado! Enquanto
ele estava preso nisso, quando ele viu a vinha, quão feliz ele deve
ter ficado! Brotou a vide, havia flores, e seus cachos produziam
uvas maduras. “Uau, que prazer em te ver!”. Ele as colheu imediatamente e produziu vinho. Nós tentamos ir para o céu por nós
mesmos, mas nós não conseguimos e não sabemos o que fazer. A
fé do copeiro-chefe era um coração de enxergar que os nossos
pecados haviam sido lavados através do sangue de Jesus, que foi
derramado na cruz e ir diante dEle com alegria. Esta era a vida
espiritual do copeiro-chefe.
O Copeiro e o Padeiro do Rei

183

Estimados amigos, nós não podemos viver sem pecar. Nós não
conseguimos viver pela Palavra de Deus, sem desobedecer
nenhuma lei. Foi por isso que Deus nos enviou Seu Filho, Jesus
Cristo. O sangue na cruz que Ele derramou na Sua testa, em
ambas Suas mãos, na Sua lateral, e em ambos pés, é mais do que
suficiente para lavar os nossos pecados. Amigos, nós devemos ir
diante dEle dependendo deste sangue.
Estas pessoas então crucificaram Jesus.
Com três enferrujados pregos.
Som de martelo ecoou no meu coração.
Meus pecados foram lavados com este sangue.
Se o sangue de Jesus não lavou os seus pecados limpidamente,
vocês devem tentar por si mesmos lavar os seus pecados. Se o sangue de Jesus lavou somente metade dos seus pecados, vocês devem
se esforçar e sofrer para lavarem a metade que restou. Mas se o
sangue de Jesus Cristo lavou todos os seus pecados, então vocês
não podem ser pecadores. E é por isso que Deus nos chama de
justos. Amigos, Deus está nos chamando de justos não porque
nossas atitudes sejam boas, nem porque pecamos pouco, nem porque nos arrependemos com muitas lágrimas. É porque o sangue
do Seu Filho, Jesus Cristo, completa e certamente lavou limpidamente os nossos pecados, é por isso que Ele nos chama de justos.
Jesus Cristo na cruz lavou todos os nossos pecados limpidamente. Ele lavou os nossos pecados para sempre. Muitas pessoas
não dependem de Deus e tentam ir diante dEle com as suas próprias ações. Quando elas fazem algo bem, elas vão diante de Deus
felizes, e quando fazem algo de mau, elas se sentem terríveis e os
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corações delas morrem de vergonha. Nossos corações mudam
umas doze vezes por dia. Nós somos pessoas que continuamente
fazemos coisas erradas. Se alcançarmos o coração de Deus com
essas ações, nós nunca poderemos ir diante dEle completamente.
Vocês entendem? Vocês sorriem de manhã e à noite estão para
baixo. E depois, à noite, vocês sorriem e de manhã estão para
baixo. Amigos, não é assim que somos? O seu coração quando
você está saindo do culto e o seu coração quando você está indo
para casa não é o mesmo. Isso não é verdade? Seu coração está
para baixo e fora. Se tentarmos ir para o céu com o nosso coração
que sempre está mudando, nós vamos e voltamos, vamos e voltamos e depois: “Estalo!” nós caímos. É por isso, amigos, que nós
não devemos depender de nós mesmos porque nossos atos estão
destinados a serem destruídos. Então nós devemos ir para diante
de Deus, dependendo da Sua graça.
Amigos suponham que o Pastor Ock Soo Park morra hoje.
Muitas pessoas chorariam, dizendo: “Oh não, oh não”. Outras
podem não ficar tão infelizes.
No final, vocês me enterram, numa montanha aqui ou numa
montanha ali, ou me jogam num rio. Eu iria para diante do
Senhor. Eu iria partir deste mundo cantando: “O brilhante caminho para o céu...”. Eu ficaria diante do juízo de Deus. Depois o
demônio iria aparecer e dizer: “Agora é a hora. Que prazer ter você
aqui. Sente-se”.
O demônio começa sua acusação: “Deus, Ock Soo Park nasceu
na Província Norte do Kyungsang em tal dia, em tal mês, e em tal
ano, e desde que nasceu ele era muito avançado nas habilidades de
pecar. Nós não podemos dizer em palavras todos os pecados que
ele cometeu. Agora nós iremos começar. Em tal dia, de tal mês, de
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tal ano, ele invadiu um campo de amendoim; ele roubou e comeu
sem permissão...”.
A lista iria continuar: “Em tal dia, de tal mês, e de tal ano, ele
brigou, mentiu, e xingou”.
“Nossa, eu fui tão mau?”
Talvez todos vocês possam se sentir desta forma. De qualquer
forma, poderia demorar anos, só para o demônio apresentar o seu
caso. “Deus, você acha que isso é tudo? O cara é um total canalha,
então seria apropriado ele ir para o inferno”.
Seria isso o que o demônio diria. Depois, no final, Jesus apareceria com a defesa. Ouvindo o que o demônio tinha para dizer, eu
perderia toda minha força, mas quando Jesus aparecesse, eu iria
me recuperar. Jesus diria: “Não se preocupe, Ock Soo Park. Eu
estou bem aqui. Não se preocupe. Deus pai, como o demônio
estava dizendo, eu reconheço os pecados que o Ock Soo Park
cometeu até agora. Mas Deus, olhe a minha lateral por um
segundo. Por que eu tenho esta marca de lança aqui? E a marca da
coroa de espinhos na minha cabeça? E porque eu tenho marcas de
prego em ambas mãos? Isto não é evidência de que a punição por
todos os pecados do Ock Soo Park que o demônio exaustivamente
leu já foi dada? Quando eu fui crucificado, será que eu já não
recebi a punição por tudo isso? Aparta-te de mim, Satanás! Anjos,
agora vocês irão receber o Ock Soo Park”.
“Bam Bara Baam!”
“Vocês têm uma coroa preparada para o Ock Soo Park?”
“Claro que nós temos.”
Isso é só um ensaio, vocês entendem. Na verdade, eu não sei se
eles têm uma coroa para mim ou não, mas como o Pastor Um testemunhou antes, vocês acham que poderiam comparar uma coroa
186

O Segredo do Perdão dos Pecados e Como Nascer de Novo

no céu com coisas como medalhas de ouro? De qualquer forma,
quando eu receber uma coroa no céu, eu quero utilizá-la somente
por cinco minutos.
“Ei, câmera, rápido, grave isto”. Depois que a filmadora filmar
isso, eu irei tirar a coroa. “Jesus, Você sabe de uma coisa? Eu acho
que vou ter que tirar a coroa e dar para Você. Jesus, o que eu fiz?
Jesus, Você lavou os meus pecados. Você me deu a Palavra e Você
me deu o presente. Nada foi por mim mesmo. Eu dou esta coroa
para Você, Senhor. Por favor, receba-a”. Eu irei colocar a coroa nos
pés do Senhor, ir para casa e assistir ao vídeo.
Amigos, o sangue na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo verdadeiramente lavou os nossos pecados limpidamente. Lavou-nos tão
perfeitamente que não há falha para o demônio nos pegar. Aleluia!
Se o sangue da cruz de Jesus não pudesse lavar os nossos pecados,
a morte de Jesus seria como a morte de um cachorro. O sangue
que Ele derramou ao ser crucificado para lavar os nossos pecados
seria a mesma coisa que um sangue impuro. Verdadeiramente,
porém, a morte do nosso Senhor não foi a morte de um cachorro.
Ele lavou os nossos pecados limpidamente e é por isso que nós
cremos em Jesus. Porque o sangue de Jesus é o suficiente, não há
necessidade de adicionar boas obras que vocês fizeram. Porque o
sangue que Jesus derramou já é o suficiente, não há mais necessidade de sermos punidos novamente. Deus está satisfeito por Jesus
ter recebido toda nossa punição. Por causa disso, mesmo um
imundo e sujo humano como eu irá ser capacitado pelo sangue
naquele dia e ficará corajosamente diante de Deus. Eu posso parecer assim diante de vocês agora, mas naquele dia anjos serão os
meus guardas.
“Anjos!”
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“Sim?”
“Tragam-me minha pasta de dente.”
“Vá, tragam-me frutas do segundo ramo do topo da árvore da
vida. Deixem-me experimentar.”. Eu realmente gosto de comer
porque tenho uma boca grande.
Nós podemos receber esse tipo de graça somente através do sangue de Jesus Cristo. Hoje, a razão pela qual muitas pessoas não
recebem esta graça é porque elas estão constantemente tentando
adicionar algo ao sangue de Jesus, mesmo que elas não sejam boas
em matemática. Agora, vamos subtrair todas as coisas que vocês
adicionaram. Agora, nós devemos ir para diante dEle, dependendo somente do sangue de Jesus. José interpretou o sonho do
copeiro-chefe.
“Este é um sonho muito bom. Os três ramos são três dias. Você
será libertado em três dias. E quando você for salvo, por favor,
lembre-se de mim e não se esqueça de mim”. O padeiro-chefe,
quando ouviu sobre este sonho, sorriu e disse: “Eu também tive
um sonho”.
“Que tipo de sonho era?”
“Um sonho parecido com o dele. Eu vi em meu sonho que eu
tinha três cestos com pães alvos sobre a minha cabeça...” Quão
excitado o padeiro-chefe deveria estar? “No cesto mais alto, havia
vários tipos de manjares, e as aves as comiam.”.
“Este não é um bom sonho.”
“Como assim?”
“Os três cestos aqui também representam três dias. Depois de
três dias, Faraó irá lhe cortar a cabeça fora e o pendurará num
madeiro e as aves te comerão as carnes.”
Embora isso soasse terrível, era verdade. Os pães alvos represen188
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tam Jesus Cristo. Quando nós realizamos a santa ceia, nós fazemos
isso com pão e vinho. Jesus é o pão da vida. Quando o padeirochefe foi para diante dele, ele deveria ter ido somente com o seu
pão, mas o problema foi ele ter continuado a adicionar algo no
cesto acima do pão. As aves representam Satanás. Na Bíblia, há
muitas partes que têm dois sentidos. A palavra capital pode representar muitas coisas. Como cidade capital e dinheiro. Na Bíblia,
quando eles falam sobre Jesus Cristo, eles se referem a Ele como
Cordeiro. Eles também se referem aos santos como cordeiros. O
mesmo se aplica às aves. Em alguns lugares, elas representam os
santos de Deus, mas as aves que eles estão falando aqui são exatamente como as aves que comeram as sementes plantadas no caminho. Elas representam o demônio.
Quando nós vamos para diante do Senhor, devemos depender
somente do Senhor, que é o pão. Deus está nos falando isso porque nós constantemente adicionamos coisas que nós gostamos;
coisas que Deus não pode aceitar, e por isso nós somos destruídos.
Isso é o que a história está nos dizendo. Estimados amigos, na
história de hoje à noite sobre o copeiro-chefe e o padeiro-chefe,
nós vimos porque eles foram salvos e porque eles foram destruídos.
“Eu não tenho nada para trazer diante de Deus. Deus, somente
verá o sangue de Jesus derramado na cruz e que todos os meus
pecados foram lavados limpidamente e com isso, eu espero que
Você me aceite”. O copeiro-chefe representa as pessoas com este
tipo de coração. O padeiro-chefe representa aqueles que tentam
fazer as coisas mais zelosamente, adicionando algo, embora Jesus
tenha sido crucificado pelos seus pecados. A Bíblia está nos permitindo entender que a vida espiritual igual a do padeiro-chefe conduz à destruição.
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Por causa disso, aquelas pessoas que pensam que têm boa fé,
assim como os escribas, fariseus, e saduceus, perseguiram a Jesus
quando Ele estava neste mundo. Aqueles que aceitaram Jesus eram
todos pecadores. A mulher flagrada em adultério, a mulher samaritana, leprosos e tais pessoas. O problema não é que não somos
bons na vida espiritual, mas o problema é que freqüentemente
pensamos que estamos fazendo bem. Se realmente não soubermos
como fazer as coisas, o Senhor irá fazê-las por nós. Se nós não
pudermos cuidar dos nossos pecados, o Senhor irá cuidar deles
por nós, mas enquanto eu estiver tentando gerenciá-los, o Senhor
não poderá fazer nada por mim.
Estimados amigos, esterco é sujo, mas esterco no celeiro não é
problema porque é o lugar aonde o esterco pertence. Mas o problema é se o esterco estiver na mesa de refeição. Não é verdade?
Um pecador neste mundo, que está cheio de pecado, não é problema. Mas quando irmos para o céu, nós não poderemos ir para
lá com pecado. É por isso que vocês devem ter seus pecados lavados limpidamente aqui, neste mundo, antes de irem para o céu.
Antes de ajudarem a sua igreja, fazerem uma oferta e sacrificarem
ao Senhor, vocês devem primeiramente ter seus pecados lavados
limpidamente.
Um dia, Leonardo Da Vinci subiu uma montanha que tinha
em frente de sua casa. Lá, ele viu uma rocha gigante. Ele encarou
a rocha o dia inteiro. Quando escureceu, ele foi para casa e dormiu. No dia seguinte, ele voltou e olhou para a rocha novamente.
Por muitos dias, tudo que ele fez foi comer, ir à montanha e olhar
para a rocha. Então, um dia, ele levou um martelo e um formão e
começou a esculpir toda a rocha. Ele esculpia depois do café da
manhã e esculpia mais um pouco depois do almoço. Então, um
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dia, um amigo perguntou a ele: “Ei, Lenny”.
“Oh, como você está?”
“Bem. O que você está fazendo agora?”
“Você tem que vir ver. Olhe aqui, aqui.”
“Tudo que eu vejo é uma grande rocha.”
“Isso lhe parece uma rocha?”
“É uma rocha, claro. Senão, o que é?”
“Não, há um anjo dentro desta rocha, mas, a rocha está
cobrindo-o. Eu estou quebrando a rocha que está cobrindo o anjo,
e eu estou libertando-o.”
Da Vinci continuou a esculpir a rocha. Um dia, dois dias, um
mês, e finalmente dois meses se passaram. Claro, o suficiente para
a imagem de anjo estar aparecendo na rocha. Era somente uma
simples rocha, aos olhos de pessoas normais. Mas Leonardo Da
Vinci viu a imagem de um anjo dentro da rocha. Foi assim que a
imagem de um anjo apareceu quando ele a esculpiu. Vocês podem
ser pobres, ignorantes e baixos aos olhos dos outros, mas vocês são
pessoas que têm a imagem de Deus quando são vistos pelos olhos
de Jesus. Vocês todos têm esta preciosa imagem de Deus, mas
vocês estão cobertos pelo pecado. Assim como o Leonardo quebrou a rocha com o seu martelo e revelou a imagem de um anjo,
Jesus, através da cruz, nos despiu dos maus e sujos pecados que
estavam nos encobrindo. Por causa disso, agora a santa imagem de
Deus pode ser mostrada através de nós. Assim como Leoardo
esculpiu a rocha, o Senhor continuamente deseja levar o pecado
para fora de suas vidas. Ele deseja quebrar a insegurança de suas
vidas. Ele deseja remover a tristeza e a dor e Ele deseja nos dar a
verdadeira paz e satisfação, que pertence somente a Deus. Creiam
no Senhor Jesus Cristo. Eu espero que vocês dependam do Senhor
O Copeiro e o Padeiro do Rei
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Jesus Cristo.
Já se passou muito tempo. Porque nós temos uma segunda sessão, eu não irei falar por muito tempo. O que eu gostaria de dizer,
porém, para vocês, cidadãos de Busan, é que Jesus Cristo me salvou do sujo pecado. Em 1962, no dia 7 de Outubro, eu fui salvo.
Hoje é dia 8 de Outubro, então ontem fez 25 anos de aniversário
do dia que eu recebi o perdão dos pecados. Assim como eu recebi
o perdão dos pecados, eu espero que todos vocês recebam o perdão dos pecados através do sangue de Jesus. Este é o único coração
que eu tenho. Eu experimentei a verdadeira felicidade pela primeira vez, no dia em que Jesus entrou no meu coração. Eu lavei o
meu cabelo hoje depois do jantar. Enquanto eu estava ensaboando
o meu cabelo, um cântico de louvor surgiu no meu coração.
Sem Cristo, não tenho nada,
Sem Cristo, não há salvação,
Sem Cristo, vou pela vida,
Como um barco sem timão,
Cristo, Oh Cristo!
Se ao ouvir sua voz, vem aceitá-lo hoje?
Oh Cristo! Oh Cristo! Sem Ti, sem Ti, nada sou.
Este é o meu testemunho. Eu me recordo de 1962, como eu
era antes de conhecer Jesus. Eu estava afundado no pecado, em
profundo desespero. Dia após dia, eu comecei a mudar surpreendentemente depois que Jesus entrou no meu coração. Se há uma
razão pela qual eu possa estar aqui diante de vocês nesta noite, é
Jesus Cristo. Ele foi crucificado e lavou todos os meus pecados.
Não há outra razão, senão esta. Eu era uma pessoa que realmente
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não tinha esperança. Eu queria morrer, eu estava tão atormentado.
Eu queria ir para o exército, mas eu fracassei no meu teste físico
porque o meu dente da frente estava quebrado. Eu era uma pessoa
completamente inútil, mas Jesus me aceitou.
O Senhor quer recebê-los nesta noite. Ele quer abraçá-los.
Amigos, recebam o perdão dos pecados. Vão para diante dEle e
tenham todos os seus pecados lavados limpidamente. Eu creio que
vocês serão transformados. Vamos terminar o sermão aqui por
enquanto. Amanhã de manhã, eu irei lhes falar detalhadamente
sobre como os nossos pecados são lavados limpidamente.
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