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NOTA AO LEITOR
Nossa intenção é fazer uma transcrição fiel e exata desta Mensagem, tal
como foi pregada. Portanto, qualquer erro neste livreto é estritamente
erro de audição, transcrição e impressão; e não deve ser interpretado
como erro da Mensagem.
O texto contido nesta Conferência pode ser verificado com as gravações
do áudio ou vídeo no site www.carpa.com.
ATENÇÃO: Este livreto só deve ser usado para propósitos de estudos
pessoais até que seja publicado formalmente.
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hebreus; para toda a descendência de Abraão; onde muitas nações
também serão redimidas; ou seja, serão colocadas no Reino do Messias.
Portanto, para os crentes em Cristo, para Israel, e para as nações que
entrarão ao Reino, quero lhes dizer: a Redenção – a vossa Redenção está
perto!
Que Deus lhes abençoe e lhes guarde.
E se há pessoas que ainda não receberam a Cristo, podem fazer isso
nestes momentos; e o ministro encarregado em cada país orará por
vocês; e também poderão ser batizados em água no Nome do Senhor
Jesus Cristo.
E que Deus continue abençoando a todos.
E vamos dar uma enfocada com as câmaras de parte da Cidade de
Jerusalém para que assim vocês possam ver aqui a Jerusalém e alguma
parte da Cidade de Jerusalém; e depois passarão do outro lado também
para um enfoque da outra parte da Cidade de Jerusalém.
Lá vamos enfocar o Monte das Oliveiras. Lá onde está aquela torre.
Na direção daquela torre lá é o Monte das Oliveiras; e aqui é uma parte
da Cidade. E vamos passar com a câmara ao outro lado para que assim
possam ver também o outro lado da Cidade de Jerusalém.
Que Deus lhes abençoe e lhes guarde. E os cinegrafistas continuam
mostrando-lhes a outra parte da Cidade.
“NOSSA REDENÇÃO ESTÁ PERTO.”

Acesse nosso site: www.aluzdonovodia.com.br
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M

uito bom dia, amáveis amigos e irmãos lá em Cayey, Porto Rico,
e demais nações que estão através do Satélite Amazonas ou da
Internet.
Encontramo-nos nestes momentos na Cidade de Jerusalém, e, para
esta ocasião, temos a Escritura de São Lucas, capítulo 21, verso 25 ao
31, que nos diz:
“E haverá sinais no sol e na lua e nas estrelas; e na terra angústia
das nações, em perplexidade pelo bramido do mar e das ondas.
Homens desmaiando de terror, na expectação das coisas que
sobrevirão ao mundo; porquanto as virtudes do céu serão abaladas.
E então verão vir o Filho do homem numa nuvem, com poder e
grande glória.
Ora, quando estas coisas começarem a acontecer, olhai para cima e
levantai as vossas cabeças, porque a vossa redenção está próxima.
E disse-lhes uma parábola: Olhai para a figueira, e para todas as
árvores;
Quando já têm rebentado, vós sabeis por vós mesmos, vendo-as, que
perto está já o verão.
Assim também vós, quando virdes acontecer estas coisas, sabei que o
reino de Deus está perto.
Em verdade vos digo que não passará esta geração até que tudo
aconteça.
Passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não hão de
passar.”
Que Deus abençoe nossas almas com Sua Palavra e nos permita
entendê-la.
“NOSSA REDENÇÃO ESTÁ PERTO.”
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É o que diz Jesus Cristo. Para o tempo em que vejamos estes sinais
ocorrendo, o Reino de Deus (também diz) está perto.
E agora, sendo que a Redenção de cada indivíduo (de cada crente em
Cristo), para os que morreram, é a ressurreição em corpos glorificados,
e para Israel, a Redenção é a restauração de Israel; a restauração das
doze tribos e a restauração do Reino de Davi no qual as doze tribos
viverão com o Messias Príncipe como Rei.
Portanto, a Redenção para indivíduos do Corpo Místico de Cristo é a
ressurreição dos mortos em Cristo e a transformação dos que estão vivos
no tempo final; de todos os nascidos de novo.
Para Israel como povo de Deus é a restauração das doze tribos à sua
terra, para o estabelecimento do Reino de Deus em Israel, que será a
restauração do Reino de Davi; porque esse é o Reino que foi chamado
“o Reino de Deus sobre Israel”, e Seu Trono foi chamado “o Trono de
Deus”.
Portanto, o Trono terreno de Deus é o Trono de Davi, e o Reino
terreno de Deus é o Reino de Davi. Portanto, esse será o único Reino
que terá conexão direta com o Reino Celestial de Deus; e é nesse Reino
onde Israel obterá a Paz eterna; e também, todas as nações que estarão
unidas com Israel, pois a redenção para as nações será a restauração de
todas essas nações ao Reino de Deus que estará estabelecido em Israel;
e desde aí o Messias Príncipe governará sobre Israel e sobre todas as
nações.
E agora, temos visto todos estes sinais; temos visto a figueira (que é
Israel) reverdecer; a qual, como nação, tem reverdecido: é uma nação
livre e soberana com sua própria bandeira, sua própria moeda, e tudo
próprio; e com seu povo aqui na Terra, mesmo que não estejam as doze
tribos; mas já estão algumas das tribos: a tribo de Judá e também a
Benjamin; e também a dos levitas também está aqui; muitos. E faltam
dez tribos, as quais têm de aparecer, ser identificadas, para poder se
realizar a restauração de Israel no Reino do Messias, no Reino de Davi
que será restaurado.
Mas antes disso a promessa é que Elias aparecerá. Ou seja, o
ministério de Elias estará de novo sobre a Terra, conforme a Malaquias,
capítulo 4. E será o Espírito de Deus operando esse ministério num
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“Depois de dois dias nos dará a vida; ao terceiro dia nos
ressuscitará, e viveremos diante dele.”
Estes dias são milênios. Dois dias: dois milênios. E um terceiro dia:
um terceiro milênio. Esse terceiro milênio corresponde ao sétimo
milênio de Adão para cá; que é o Milênio ou Dia em que Deus
estabelecerá Seu Reino na Terra com Israel; o restaurará a Israel; e aí é
onde Israel entrará ao Novo Pacto com Deus, e, onde Israel estará num
Pacto de Paz com Deus. Deus estabelecerá um Pacto de Paz com Israel
conforme a Ezequiel, capítulo 24, verso 26; e também capítulo 37, verso
15 ao 28. Fora desse Reino de Davi sendo restaurado não haverá Paz
permanente, eterna, para Israel. Segue dizendo:
“Depois de dois dias nos dará a vida; ao terceiro dia nos
ressuscitará, e viveremos diante dele.
E conheceremos, e prosseguiremos em conhecer a Jeová (ou seja, ao
Senhor); como a alva está disposta sua saída; e virá a nós como a
chuva: como a chuva tardia e temporã à terra.”
Aqui nos mostra como será a Vinda do Senhor: será como a alva
saindo; ou seja, como o sol saindo na manhã. Em Malaquias, capítulo 4,
verso 2, diz: “Mas para vós que temeis o meu Nome, nascerá o sol da
justiça, e em suas asas trará saúde, salvação...” (Ou seja: Redenção).
Diz: “... como a chuva tardia e temporã à terra.”
Ou seja: a Chuva da pregação do Evangelho do Reino e a pregação
do Evangelho da Graça. Ou seja, sob essa manifestação da pregação do
Evangelho do Reino e do Evangelho da Graça virá a manifestação do
que Israel tem estado esperando por milhares de anos para a restauração
do Reino de Davi e as doze tribos serem restauradas a esse Reino; e ser
estabelecido na Terra esse Reino onde Israel será a cabeça de todas as
nações; e Jerusalém será a Capital do mundo.
Todas estas bênçãos estão no Programa de Deus para serem cumpridas no Último Dia ou tempo final; ou sétimo milênio de Adão para cá;
ou terceiro milênio de Cristo para cá. Ou seja, terceiro milênio. No
terceiro milênio será a Dispensação do Reino.
Nos dois milênios que estiveram sendo manifestados de Cristo para
cá, a Dispensação da Graça é a que esteve imperando; mas vem a
Dispensação do Reino para a Igreja e para o povo judeu; para todos os
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Continuem buscando, trabalhando; evangelizando e buscando as
almas que faltam, as quais estão escritas no Céu, no Livro da Vida do
Cordeiro. Continuem evangelizando em toda a América Latina, na
América do Norte, na África, e em todos os países; porque nossa
Redenção está perto.
E para Israel também. Chegou o tempo para Deus tratar com Israel,
para o Espírito de Deus regressar a Israel; pois o Espírito de Deus tem
estado entre os gentios, formando Sua Igreja; mas vai regressar. Isso é o
que falta a Israel. Pois quando a visão dos ossos secos foi vista por
Ezequiel, depois que os ossos se colocaram cada qual ao lado do que lhe
correspondia, e se formou um grande corpo, vieram nervos, tendões,
carne, pele; mas depois faltava algo: era o Espírito.
E um corpo sem espírito está morto. Assim está Israel ainda. Mas o
Espírito de Deus, ao vir no meio do povo de Israel, trar-lhe-á vida.
Depois de dois dias. “Ao terceiro dia (diz Oséias) nos ressuscitará.”
Oséias, capítulo 6, verso 1 ao 3, diz: “Vinde...” E o verso 15 de Oséias
também. Oséias 5, verso 15; e Oséias 6, verso 1 ao 3, diz:
“Irei e voltarei ao meu lugar, até que se reconheçam culpados e
busquem a minha face; estando eles angustiados, de madrugada me
buscarão. (ou seja: no aperto).”
Recordem que quase sempre quando as pessoas estão em apertos é
que buscam a Deus, clamam a Deus. Não deve ser assim. Toda pessoa
deve buscar a Deus mesmo que não esteja em apertos.
Mas algumas vezes nos esquecemos, quando estamos bem, quando
estamos tranquilos. Isso foi o que Deus tinha dito também a Israel.
“Vinde, e tornemos ao SENHOR, porque ele despedaçou, e nos
sarará; feriu, e nos atará a ferida.”
Ou seja, todos esses problemas e essas dificuldades que Israel teve
através de milhares de anos; tudo isso foi isto: “Arrebatou”. Mas diz: “E
nos curará; feriu e nos vendará.”
Numa ocasião, numa atividade com um grupo de uma sinagoga, uma
senhora judia me disse: “Nós viemos à Terra para sofrer.” E assim, pois,
pensava ela. Parece que passou por muitos sofrimentos; e também viu
os sofrimentos pelos quais passou o povo hebreu.
Diz:
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homem deste tempo final, o qual virá falando da Paz eterna, da Paz
permanente, da Paz imperecível; e mostrando como, quando, e onde
Israel obterá essa Paz eterna, a qual será no Reino do Messias, que será
o Reino de Davi sendo restaurado. Para o quê se tem que trabalhar para
que o Reino de Davi seja restaurado com as doze tribos de Israel em sua
terra.
Vejam: este é o tempo em que os sinais estão sobre a Terra. E, se este
tempo passar, depois terá que esperar este mesmo ciclo divino; e antes
que ocorresse de novo esse ciclo divino, Israel deixaria de existir, e toda
a humanidade também. Ou seja, este é o tempo mais importante da
história da raça humana. Este é o tempo onde todos os povos estão no
“vale da decisão”, como nos Deus disse através do Profeta Joel.
Leste é o tempo em que temos que ver, que compreender o ciclo
divino no qual estamos vivendo.
De uma hora para outra chegará ao Corpo Místico de Cristo até o
último escolhido escrito no Livro da Vida do Cordeiro; e depois se
fechará a Porta da Dispensação da Graça; então Cristo sairá do Trono de
Intercessão e já não será Sacerdote; não será Advogado, mas Juiz e Rei;
será o Leão da Tribo de Judá.
Portanto, temos que aproveitar bem este tempo que nos resta,
trabalhando para que cheguem ao Corpo Místico de Cristo até as últimas
almas escritas no Céu, no Livro da Vida do Cordeiro, as quais viriam
formar parte da Igreja do Senhor Jesus Cristo. E depois Deus operará,
(tratará) com Israel plenamente; também ressuscitará aos mortos crentes
em Cristo e transformará a nós que vivemos.
Portanto, este é um tempo de muito trabalho na Obra de Deus no
meio da Igreja do Senhor Jesus Cristo e também no meio do povo
hebreu. Estamos numa antessala. E depois o Programa do Reino de
Deus entrará de cheio, e o Reino de Deus será estabelecido na Terra.
Mas antes os escolhidos da Igreja têm que chegar (os últimos que
faltam); e depois Deus tratará com Israel plenamente.
O que estamos vendo com Israel é uma antessala ou introdução. Mas
quando Deus esteja tratando com Israel plenamente o poder de Deus vai
estar manifestado em toda Sua plenitude, porque já terá a adoção; e por
isso poderá falar coisas à existência. E também poderá fechar os céus ou
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abrir os céus: fechá-los para que não chova, e depois, abri-los para que
chova; e assim por diante. Tudo isso que aparece no livro do Apocalipse
será uma realidade nesta Terra.
Portanto, temos que aproveitar bem o tempo para que nossos familiares escutem a pregação do Evangelho de Cristo, e Deus os chame e
tenha misericórdia deles; porque os amamos, e queremos que a
misericórdia de Deus seja estendida a eles também. A nossos filhos, a
nossos familiares, aos nossos amigos, e assim por diante, em todos os
países. Estamos num tempo muito, mas muito importante; um tempo em
que a humanidade está entre a vida e a morte. Portanto, todos os seres
humanos estão nessa situação: entre a vida e a morte.
Esperamos grandes bênçãos da parte de Deus através de Jesus Cristo
para Sua Igreja Noiva. E, que brevemente se complete o número dos
escolhidos de Deus, porque nossa redenção está perto; nossa
transformação está perto; e o Reino de Deus para Israel está perto.
E, para os escolhidos da Igreja de Jesus Cristo entrarem fisicamente
ao Reino de Deus, está perto também; está perto esse momento em que
entraremos fisicamente com corpos glorificados ao Reino de Deus.
Na parte espiritual já entramos. E por isso, ainda que estejamos na
Terra fisicamente, temos um corpo angelical da dimensão da teofania,
da dimensão do Reino de Cristo que está na esfera espiritual; e por isso
estamos sentados em lugares celestiais com Cristo Jesus, nosso Senhor.
Mas esse Reino de Deus vai ser materializado na Terra. E nós vamos
estar aí também: vamos entrar com corpos glorificados; e vamos ser
reis, sacerdotes e juízes.
Por que reis? Porque Cristo está criando uma Nova Raça; e essa é a
Casa de Davi, a Família de Davi, por meio de Cristo, o Messias; essa é a
Dinastia de Davi: todos os membros da Igreja do Senhor Jesus Cristo
nascidos de novo. Por isso são reis dessa Dinastia que Cristo tem
materializado em Sua Igreja; e são reis da Dinastia de Melquisedeque,
que é a Dinastia Celestial.
E por isso, para o glorioso Reino Milenar, toda essa Família da
Dinastia Celestial estará aqui na Terra no Reino de Deus que será
restaurado na Terra; e por isso será também o Éden restaurado; e será
também o Reino de Davi restaurado.
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Todos os crentes em Cristo nascidos de novo também são Sacerdotes
da Ordem de Melquisedeque. Essa Ordem estará ministrando na Terra;
por isso diz que Ele nos limpou com Seu Sangue de todo pecado e nos
fez para nosso Deus Reis e Sacerdotes. E diz: “E reinaremos com Ele”.
E também diz que reinaremos por mil anos como Reis e Sacerdotes.
Portanto, a realeza do Reino Celestial vai estar nesse Reino terreno
de Davi restaurado; e essa Dinastia Celestial segundo a Ordem de
Melquisedeque estará trabalhando nesse Reino; e todas essas pessoas
serão o Gabinete do Reino do Messias para bênção de Israel e de todas
as nações.
Por que é preciso trabalhar com Israel e com todo o Oriente Médio
para a Paz de Israel e de toda a humanidade? Porque Deus disse: “Israel
é meu filho; meu primogênito”. Capítulo 4 do Êxodo, verso 21 ao 24. E
a Bênção da Primogenitura sempre era lançada começando com quem?
Com o primogênito.
Portanto, a bênção do Céu para o estabelecimento do Reino do
Messias será lançada sobre o povo primogênito que é Israel; e então
depois se repartirá para todas as demais nações que se unirão a Israel
nesse Reino. Sendo assim, essas nações serão redimidas também;
receberão a redenção, e serão colocadas no Reino do Messias que será o
Reino de Davi restaurado. Por isso podemos ver a bênção tão grande
que há para este tempo também.
Sabemos que tem que vir também a etapa do Dia de Vingança do
nosso Deus, que será a grande tribulação; isso será para o mundo. Mas
os escolhidos do Corpo Místico de Cristo estarão com Cristo no Céu, na
Ceia das Bodas do Cordeiro.
Mas Israel terá que passar por esse Dia de Juízo; esse será o “aperto
de Jacó”; será um tempo muito, mas muito terrível para Israel e para
todas as nações; e, principalmente, para todas as nações que se
levantaram contra Israel ou contra a Igreja do Senhor Jesus Cristo.
“NOSSA REDENÇÃO ESTÁ PERTO.”
De acordo aos sinais que Cristo disse que estariam acontecendo
quando o Reino de Deus estivesse perto. Sendo assim, nossa Redenção
para sermos colocados fisicamente no Reino de Deus ou Reino do
Messias.

