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Portanto, bem podem ser batizados em água nestes momentos no
Nome do Senhor Jesus Cristo. Como ocorria quando os apóstolos
pregavam o Evangelho de Cristo; como Pedro no Dia de Pentecostes; e
eram batizados em água no Nome do Senhor Jesus Cristo.
E que Cristo lhes batize com Espírito Santo e Fogo, e produza em
vocês o novo nascimento. E continuaremos nos vendo por toda a
eternidade com Cristo em Seu Reino eterno.
Agora, pergunto ao Reverendo Salomão Cunha se tem água... Há
batistério aqui. Há roupas batismais? Há roupas batismais também. Há
vestiários de roupa? Há vestiários de roupa. Há pessoas que lhes
ajudarão a chegar aos vestiários de roupa? Também há pessoas que lhes
ajudarão a chegar aos vestiários de roupa. E também há ministros que
lhes batizarão? Há ministros que lhes batizarão. Portanto, bem podem
ser batizados em água nestes momentos. E que Cristo lhes batize com
Espírito Santo e Fogo, e produza em vocês o novo nascimento.
E vocês que estão em outras nações também podem ser batizados em
água nestes momentos. E que Cristo também lhes batize com Espírito
Santo e Fogo, e produza em vocês o novo nascimento.
Onde vocês se encontram (aí em outras nações) também há
batistérios; há ministros que lhes batizarão; há também roupas batismais
e pessoas que lhes ajudarão. Portanto, vocês também podem ser
batizados em água nestes momentos; os que receberam a Cristo como
seu único e suficiente Salvador em outras nações. E nos continuaremos
vendo por toda a eternidade.
Que Deus lhes abençoe e lhes guarde a todos. E deixo com vocês ao
Doutor Salomão Cunha para que lhes indique para onde se encaminhar.
Depois também continuaremos em outras atividades, aqui e em
outros países (no Brasil e em outros países), a série: “A VIDA DO
MAIOR REI DESTA TERRA.”
Que Deus lhes abençoe e lhes guarde a todos.
“A VIDA DO MAIOR REI DESTA TERRA.”
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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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Senhor Jesus Cristo, eu te rogo: salva-me! Rogo-te, Senhor, em
Teu Nome eterno e glorioso, Senhor Jesus Cristo. Amém e amém.
E com nossas mãos levantadas ao Céu, a Cristo, todos, dizemos:
O Sangue do Senhor Jesus Cristo me limpou de todo pecado! O
Sangue do Senhor Jesus Cristo me limpou de todo pecado! O
Sangue do Senhor Jesus Cristo me limpou de todo pecado! Amém.
Cristo lhes recebeu em Seu Reino, perdoou vossos pecados, e com
Seu Sangue lhes limpou de todo pecado, porquanto vocês escutaram a
pregação do Evangelho de Cristo, a fé de Cristo nasceu em vossa alma,
e o receberam como vosso Salvador, dando testemunho público de
vossa fé em Cristo. Ele disse:
“E disse-lhes: Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda
criatura.
Quem crer e for batizado será salvo; mas quem não crer será
condenado.” (São Marcos, capítulo 16, verso 15 ao 16).
Vocês escutaram a pregação do Evangelho de Cristo, e a fé de Cristo
nasceu em vossa alma; e o receberam como vosso Salvador. Agora me
dirão: “Quero ser batizado em água o mais rápido possível. Ele disse:
‘Quem crer e for batizado será salvo.’ Quando podem me batizar?” É a
pergunta de vocês. Porquanto creram em Cristo de todo coração, bem
podem ser batizados em água nestes momentos. E que Cristo lhes batize
com Espírito Santo e Fogo, e produza em vocês o novo nascimento. No
Nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.
No batismo em água a pessoa se identifica com Cristo em Sua morte,
sepultamento e ressurreição. O batismo em água é tipológico. A água
não tira os pecados; é o Sangue de Cristo. O batismo em água é uma
ordem de Cristo.
Portanto, toda pessoa está chamada a ser batizada em água depois
que crê; depois que O recebe como seu Salvador.
No batismo em água nos identificamos com Cristo em Sua morte,
sepultamento e ressurreição. Quando a pessoa recebe a Cristo, morre
para o mundo; quando o ministro a submerge nas águas batismais, está
sendo sepultada tipológicamente; e quando a levanta das águas
batismais está ressuscitando a uma nova vida: à Vida eterna com Cristo
em Seu Reino eterno.
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confirmadas no Reino de Deus e percam o direito a esse Reino, ao não
obedecerem a Deus.
Estamos na Terra para uma coisa. É dito em Primeira de João; e
Pedro também o diz. Primeira de Pedro, capítulo 1, verso 2, diz que
fomos eleitos para obedecer e ser aspergidos com o Sangue de Cristo.
Obedecer ao quê? Obedecer a Palavra de Deus, o Evangelho de Cristo; e
ser aspergidos com o Sangue de Cristo ao receber a Cristo como
Salvador. Para isso estamos nesta Terra. E para assim ser confirmados
no Reino de Deus para vivermos por toda a eternidade.
Já vamos orar pelas pessoas que vieram aos Pés de Cristo. Em todas
as demais nações, podem continuar vindo aos Pés de Cristo. Já vamos
orar. Vamos estar ficar em pé... Recordem que as crianças têm a
oportunidade de receber a Cristo. Todas as crianças de dez anos em
diante. Todos queremos que nossas crianças entrem ao Reino eterno de
Deus; todos queremos tê-los vivendo eternamente com Cristo em Seu
Reino.
Já vamos orar pelas pessoas que vieram aos Pés de Cristo; as que
estão aqui presentes e as que estão através da internet ou do satélite
Amazonas ou de algum outro meio de comunicação.
Com nossas mãos levantadas ao Céu, a Cristo; com nossos olhos
fechados. Repitam comigo esta oração os que vieram aos Pés de Cristo
que estão aqui presentes e os que estão em outras nações. Repitam
comigo:
Senhor Jesus Cristo, Tua fé nasceu em meu coração ao escutar a
pregação do Teu Evangelho.
Senhor Jesus Cristo, creio em Teu Nome como o único Nome
debaixo do Céu em que podemos ser salvos; creio em Tua Primeira
Vinda; creio em Tua morte na Cruz do Calvário como o Sacrifício da
Expiação por meus pecados; reconheço que sou um pecador e preciso
de um Salvador.
Senhor Jesus Cristo, salve-me! Eu te rogo! Rendo-me a Ti.
Entrego-me a Ti em alma, espírito e corpo. Salva-me, Senhor! Perdoa
meus pecados. E com Teu Sangue me limpe de todo pecado. E batizame com Espírito Santo e Fogo depois que eu for batizado em água em
Teu Nome; e que seja produzido em mim o novo nascimento.
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uito boa tarde, amados irmãos e amigos presentes, e os que estão
em outras nações; os que estão através da internet ou do satélite
Amazonas.
Que nesta ocasião, junto aos que estão aqui presentes, recebamos
grandes bênçãos de Deus; abra-nos o entendimento e o coração para
escutar, entender e crer de todo coração a Palavra de Deus revelada para
nosso tempo.
Leiamos em Primeira de Samuel, capítulo 16, verso 1 em diante,
onde diz:
“ENTÃO disse o SENHOR a Samuel: Até quando terás dó de Saul,
havendo-o eu rejeitado, para que não reine sobre Israel? Enche um
chifre de azeite, e vem, enviar-te-ei a Jessé o belemita; porque dentre os
seus filhos me tenho provido de um rei.
Porém disse Samuel: Como irei eu? pois, ouvindo-o Saul, me
matará. Então disse o SENHOR: Toma uma bezerra das vacas em tuas
mãos, e dize: Vim para sacrificar ao SENHOR.
E convidarás a Jessé ao sacrifício; e eu te farei saber o que hás de
fazer, e ungir-me-ás a quem eu te disser.
Fez, pois, Samuel o que dissera o SENHOR, e veio a Belém; então os
anciãos da cidade saíram ao encontro, tremendo, e disseram: De paz é
a tua vinda?
E disse ele: É de paz, vim sacrificar ao SENHOR; santificai-vos, e
vinde comigo ao sacrifício. E santificou ele a Jessé e a seus filhos, e os
convidou ao sacrifício.
E sucedeu que, entrando eles, viu a Eliabe, e disse: Certamente está
perante o SENHOR o seu ungido.
Porém o SENHOR disse a Samuel: Não atentes para a sua
aparência, nem para a grandeza da sua estatura, porque o tenho
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rejeitado; porque o SENHOR não vê como vê o homem, pois o homem
vê o que está diante dos olhos, porém o SENHOR olha para o coração.
Então chamou Jessé a Abinadabe, e o fez passar diante de Samuel, o
qual disse: Nem a este tem escolhido o SENHOR.
Então Jessé fez passar a Sama; porém disse: Tampouco a este tem
escolhido o SENHOR.
Assim fez passar Jessé a seus sete filhos diante de Samuel; porém
Samuel disse a Jessé: O SENHOR não tem escolhido a estes.
Disse mais Samuel a Jessé: Acabaram-se os moços? E disse: Ainda
falta o menor, que está apascentando as ovelhas. Disse, pois, Samuel a
Jessé: Manda chamá-lo, porquanto não nos assentaremos até que ele
venha aqui.
Então mandou chamá-lo e fê-lo entrar (e era ruivo e formoso de
semblante e de boa presença); e disse o SENHOR: Levanta-te, e unge-o,
porque é este mesmo.
Então Samuel tomou o chifre do azeite, e ungiu-o no meio de seus
irmãos; e desde aquele dia em diante o Espírito do SENHOR se
apoderou de Davi; então Samuel se levantou, e voltou a Ramá.
E o Espírito do SENHOR se retirou de Saul, e atormentava-o um
espírito mau da parte do SENHOR.
Então os criados de Saul lhe disseram: Eis que agora o espírito mau
da parte de Deus te atormenta.”
Que Deus abençoe Sua Palavra sobre nossos corações e nos permita
entendê-la. No Nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.
Para esta ocasião nosso tema é: “A VIDA DO MAIOR REI
DESTA TERRA.”
Através da história da raça humana encontramos que nas diferentes
nações tiveram reis muito importantes; mas nenhum deles foi como o rei
Davi. De todos os reis que tiveram neste planeta Terra (e que reinaram)
há um que foi o maior; e temos que encontrá-lo através da história
bíblica, pois seu reino tem que ser o reino que governará sobre a raça
humana. E sendo assim, esse reino tem que ter recebido promessas
divinas; tem que ser um rei que tenha sido estabelecido em seu trono por
decreto divino. Esse rei tem as promessas de ter o Reino de Deus na
Terra. Sendo assim, esse rei será o rei amado de Deus; para Deus poder

A VIDA DO MAIOR REI DESTA TERRA

17

Entramos a Seu Reino que está na esfera espiritual e obtivemos a
Vida eterna. Nossa alma já tem Vida eterna. E o corpo espiritual ou
angelical que nos deu tem Vida eterna. E agora nos falta somente Vida
eterna em nosso corpo físico; ou seja, um corpo com Vida eterna, que
será o corpo novo: eterno, imortal e glorificado que Ele nos dará.
Vejam tantas bênçãos que Ele me deu. E a quem mais? A vocês
também. Assim como deu ao rei Davi essa bênção tão grande de um
Reino para sempre. O Reino de Davi; o Reino do amado. E por isso o
Messias Príncipe é o Davi: é o Amado de Deus, para herdar esse Reino.
E agora, se há alguma pessoa que ainda não recebeu a Cristo como
Salvador (e a fé de Cristo nasceu em sua alma) pode recebê-lo nestes
momentos; e eu orarei por você. Podem vir à frente, e eu orarei por
vocês: vocês que estão aqui presentes e os que estão em outras nações
através do satélite Amazonas ou da internet, ou de algum outro meio de
comunicação.
As crianças de dez anos em diante também podem vir aos Pés de
Cristo; pois Cristo tem lugar em Seu Reino para as crianças também.
O homem – o maior rei desta Terra. Ou seja, o maior rei que já
reinou neste planeta Terra sobre uma nação, temos visto que é o rei
Davi; o rei amado.
Deus tem muito povo nesta cidade e nesta nação do Brasil; e os está
chamando. E também em todas as demais nações latino-americanas e
caribenhas. Também na América do Norte, no Canadá, no Japão, na
África; em todas as nações. E os está chamando neste tempo final.
Todos os que estão recebendo a Cristo (e obterão o novo nascimento)
vão estar nesse Reino do Messias; nesse Reino eterno que será
restaurado neste planeta Terra. Estamos no tempo mais glorioso de
todos os tempos. Estamos no tempo em que há oportunidade para todos
os seres humanos; é uma oportunidade única que todo ser humano tem
para entrar ao Reino de Deus.
Cristo disse numa ocasião: “De que vale ao homem se ganhar todo
mundo e perder a sua alma?” [São Mateus 16:26] Não vale nada a um
ser humano viver neste planeta Terra se não for adotado no Reino de
Deus; se não é adotado, perdeu seu tempo na Terra. Não queremos que
haja pessoas como Saul, que vivam, e tenham a oportunidade de ser
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Por que não digo que Jesus Cristo é o maior Rei que já reinou sobre a
Terra? Porque Ele ainda não se sentou no Trono de Davi. Maior que o
rei Davi será o Messias Príncipe que se sentará sobre o Trono de Davi.
Ele, o Messias Príncipe, já é o maior. Mas ainda não está como Rei
sobre o planeta Terra reinando fisicamente. Davi reinou sobre Israel e
sobre algumas nações gentias que estiveram sob o Reino de Davi. Mas o
único Reino e o único Rei que reinará sobre Israel e sobre todas as
nações (portanto, sobre o planeta Terra completo; pelo qual será um
Reino mundial), será o Messias Príncipe, o qual será um rei maior do
que o rei Davi; mas descendente do rei Davi.
E agora, sendo que Ele está chamando seres humanos a Seu Reino (a
Seu Reino que está na esfera espiritual), toda pessoa que escuta a
pregação do Evangelho de Cristo e sabe que precisa de um Redentor,
requer-se um Sacrifício para obter a Redenção e a Paz na alma. O
Cristianismo reconhece Jesus Cristo como o Messias Príncipe
descendente do rei Davi, e reconhece a morte de Jesus Cristo na Cruz do
Calvário como o Sacrifício da Expiação pelo pecado; e Sacrifício ou
Oferta de Paz para nossa alma.
Portanto, toda pessoa que escuta a pregação do Evangelho de Cristo,
obtém a fé de Cristo em sua alma, crê em Cristo de todo coração, e o
recebe como único e suficiente Salvador; é batizada em água em Seu
Nome, arrependida de seus pecados; Cristo a perdoa, e com Seu Sangue
a limpa de todo pecado; e Cristo a batiza com Espírito Santo e Fogo, e a
pessoa obtém o novo nascimento. Cristo produz na pessoa o novo
nascimento. Nasce a uma nova vida: à Vida eterna no Reino eterno de
Cristo. Reino que está na esfera espiritual.
E, portanto, obtém um corpo angelical. E a pessoa ficou selada, ficou
adotada no Reino de Cristo; a pessoa ficou adotada como rei no Reino
de Deus, no Reino de Cristo, que está na esfera espiritual, para ser rei
fisicamente no Reino de Cristo; ser um dos que estará como membros
do Gabinete do Reino do Messias.
E agora, eu o recebi como meu único e suficiente Salvador, porque a
fé nasceu de Cristo em minha alma quando escutei a pregação de Seu
Evangelho. E quem mais? Portanto, confirmamos nosso lugar no Reino
de Cristo para reinar com Cristo pelo Milênio e por toda a eternidade.
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lhe dar Seu Reino aqui na Terra. E tem que ser um rei eleito por Deus;
do povo eleito de Deus.
Agora, através da história encontramos grandes reis, mas o reino
deles não teve promessas para ser um reino que governará toda a
humanidade, e, que permanecerá. Só pode haver um rei ao qual Deus
tenha prometido o Reino e o tenha dado a ele, e tenha sido confirmado
nesse Reino.
Porquanto o povo hebreu descendente de Abraão pela linha de
Isaque, e depois, através de Jacó ou Israel, essa descendência tem a
promessa da terra prometida. Esse povo formado pelos patriarcas, filhos
de Jacó; esses patriarcas são as cabeças dessas tribos.
E agora, encontramos que já vai se definindo o povo que vai ter o
maior rei do planeta Terra.
Agora, todas as nações nos tempos de Abraão, de Isaque, de Jacó, e
dos filhos de Jacó e netos de Jacó, todas as nações tinham reis. E depois
Israel esteve como escravo (ou escravos) lá no Egito; mas quando foram
libertados, foram levados à terra prometida, onde Abraão, Isaque e Jacó,
e os filhos de Jacó tinham vivido.
Depois que iam pelo caminho à terra prometida, Deus lhes deu os
Dez Mandamentos no Sinai; deu-lhes também as ordens divinas. E em
diferentes ocasiões Deus esteve falando ao povo hebreu através do
Profeta e Libertador Moisés, legislando as diferentes leis para o povo.
Deus disse ao Profeta Moisés no capítulo 17 de Deuteronômio, verso
14:
“Quando entrares na terra que te dá o SENHOR teu Deus, e a
possuíres, e nela habitares, e disseres: Porei sobre mim um rei, assim
como têm todas as nações que estão em redor de mim;
Porás certamente sobre ti como rei aquele que escolher o SENHOR
teu Deus; dentre teus irmãos porás rei sobre ti; não poderás pôr homem
estranho sobre ti, que não seja de teus irmãos.”
Aqui Deus diz através do Profeta Moisés que poderão pôr um rei,
mas tem que ser o que Deus escolha, o qual será um de seus irmãos; ou
seja, um do povo de Israel. Chegou um tempo em que o povo viu que
Samuel já estava avançado em idade. Samuel era o último dos juízes, e
também era um Profeta. Mas Samuel era uma pessoa positiva. Ele não
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se considerava velho para aposentar-se; ele sabia que o povo precisava a
direção de Deus através de um homem.
Na época dos Juízes (da qual Samuel foi o último), Israel tinha o Reino de Deus no meio deles na etapa da Teocracia. Por isso é que quando
o povo pediu um rei a Samuel, no capítulo 8 de Primeira de Samuel,
verso 4 em diante, diz:
“Então todos os anciãos de Israel se congregaram, e vieram a
Samuel, a Ramá,
E disseram-lhe: Eis que já estás velho, e teus filhos não andam pelos
teus caminhos; constitui-nos, pois, agora um rei sobre nós, para que ele
nos julgue, como o têm todas as nações.
Porém esta palavra pareceu mal aos olhos de Samuel, quando
disseram: Dá-nos um rei, para que nos julgue. E Samuel orou ao
SENHOR.
E disse o SENHOR a Samuel: Ouve a voz do povo em tudo quanto te
dizem, pois não te têm rejeitado a ti, antes a mim me têm rejeitado, para
eu não reinar sobre eles.”
Deus estava reinando sobre Israel através dos Juízes. E agora, quando
Deus está reinando sobre Israel através de Samuel na etapa da
Teocracia, o povo vê que Samuel já está avançado em idade, e os filhos
de Samuel não caminhavam diante de Deus como Samuel. E agora, eles
desejavam um rei; eles desejavam uma mudança no Reino (uma
mudança no Reino de Deus); eles desejavam que o Reino de Deus
mudasse da Teocracia à Monarquia.
E agora, na Teocracia Deus reinava através de um homem sobre
Israel; na Monarquia seria um homem reinando para Deus. São duas
coisas diferentes. Mas em ambas: na Teocracia e na Monarquia, o
homem tinha que ser conforme ao coração de Deus; para isso é muito
importante que tenha as duas consciências juntas: para que os
pensamentos divinos com relação ao povo de Israel passem ao coração e
mente dessa pessoa, para que governe conforme ao coração de Deus,
conforme a Mente Divina, conforme ao Programa Divino para com
Israel.
E agora, encontramos que em Sua vontade permissiva Deus lhes dá
um rei: Saul. Um homem jovem, de aparência formosa e de alta esta-
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Enquanto isso, sendo que para o Cristianismo o herdeiro ao Trono de
Davi é conhecido como “Filho de Davi”, ou seja, um descendente do rei
Davi, o qual para o Cristianismo é o Senhor Jesus Cristo, o qual tem
estado formando Seu Reino; o qual tem estado chamando a Seu Reino
que se encontra na esfera espiritual a todos os que vão fazer parte de
Seu Gabinete, os quais serão Reis, Sacerdotes e Juízes; os quais têm que
nascer nesse Reino. Por isso Cristo falou do novo nascimento para
entrar ao Reino de Deus; o que se obtém ao escutar a pregação do
Evangelho de Cristo, recebê-lo como Salvador, ser batizado em água em
Seu Nome e receber o Espírito de Cristo e obter assim o novo nascimento: nascer à Vida eterna no Reino eterno de Cristo, Reino eterno de
Deus que se encontra na etapa espiritual; mas que será estabelecido
fisicamente na Terra no meio do povo hebreu, e governará sobre o povo
hebreu e sobre todas as nações.
Agora, para entrar ao Reino de Deus que está na esfera espiritual se
requer nascer de novo da Água e do Espírito, como Cristo disse a
Nicodemos, em São João, capítulo 3, verso 1 ao 6. Isso é o que tem
estado se passando desde o Dia de Pentecostes para cá: milhões de seres
humanos, ao escutarem a pregação do Evangelho de Cristo, receberam a
Cristo como Salvador, foram batizados em água em Seu Nome,
obtiveram o novo nascimento, e, portanto, entraram ao Reino de Deus.
Tem estado se formando a Igreja do Senhor Jesus Cristo que reinará
com Cristo como Rainha. Cristo é o Rei; a Igreja é a Rainha. Sua Igreja
reinará com Cristo pelo Milênio e por toda a eternidade. Isso vai trazer
uma bênção grande para Israel e para todas as nações.
Israel como nação terrena vai estar à cabeça de todas as nações; ou
seja: Jerusalém será a Capital do mundo e todo o território de Israel será
o Distrito Federal. Ou seja, em palavras mais claras: os Ministérios
estarão no território de Israel; o Rei estará no território de Israel, em
Jerusalém.
Portanto, a administração deste planeta Terra completo se realizará
desde a terra de Israel. Israel estará à cabeça de todas as nações. Essas
são as profecias bíblicas que falam do Reino do Messias, que será: a
restauração do Reino de Davi; porque Davi foi o maior rei que já pisou
neste planeta Terra e reinou.
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reino na Terra que foi confirmado para sempre; e esse é o rei Davi: o
amado de Deus.
O tempo nos falta para explicar tudo com relação a Davi. Portanto,
hoje estamos começando a série: “A VIDA DO REI DAVI”, como o
maior rei que governou; que reinou sobre a Terra. O que falamos nesta
ocasião, teremos como introdução a esta série.
Agora, o rei Davi terá o maior privilégio de todos os reis: que o
Messias Príncipe que herdará seu Reino será um descendente dele. Para
o Cristianismo, o Messias Príncipe descendente do rei Davi, e herdeiro
ao Trono de Davi (mas que ainda não se sentou sobre o Trono de Davi
fisicamente, e não tomou o Reino de Davi fisicamente) esse descendente
de Davi para o Cristianismo é o Senhor Jesus Cristo.
E no livro de São Lucas, capítulo 1, verso 32 em diante diz que o
Anjo Gabriel apareceu à virgem Maria e lhe disse que teria um filho; e
que este filho seria chamado filho de Deus; e que Deus lhe daria o
Trono de Davi; e reinará para sempre sobre Israel. Por isso, para o
Cristianismo, o herdeiro ao Trono de Davi é o Senhor Jesus Cristo. Diz,
nesse verso que leremos:
“Este será grande, e será chamado filho do Altíssimo; e o Senhor
Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai;
E reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim.”
Ou seja, será um Reino para sempre. O único Reino que por decreto
divino será para sempre. Os reinos deste mundo passarão; mas o do
Messias Príncipe será para sempre.
Esse é o Reino de Davi e Trono de Davi. Porque Davi passou a etapa
de prova e seu Reino foi adotado para sempre. Portanto, para o
Cristianismo (todos os crentes em Cristo de Eras passadas e do nosso
tempo) há um privilégio: que Jesus Cristo será o Rei sobre Israel. Ele é
o herdeiro ao Trono de Davi.
Todo o Programa para a restauração do Reino está na Escritura.
Mesmo que não esteja aberto todo o mistério, mas está aí na Escritura.
Está também nos tipos e figuras: está refletido em Davi, em Salomão;
também em José; e assim por diante.
Na série: “A VIDA DO MAIOR REI DESTA TERRA”, estaremos
vendo mais detalhes.
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tura. A Escritura diz que do ombro pra cima não tinha nenhum maior
que ele; ou seja, era tão alto que o máximo que todos podiam chegar era
do ombro para baixo.
E agora, na vontade permissiva de Deus, e, estando ainda o Profeta e
juiz Samuel, o qual naquele tempo era chamado “vidente” (assim era
chamado um profeta naquele tempo), por direção divina, por revelação
de Deus, obtém o conhecimento de quem é o homem (mas na vontade
permissiva de Deus) para ser rei em Israel; e o apresenta ao povo. E o
povo se agradou dele; mas Deus não. Porém, era o melhor que estava
disponível para Israel naquele tempo. Era da tribo de Benjamin; uma
tribo muito importante, pois é descendente de Jacó e da jovem com a
qual Jacó se casou. E, portanto, é irmão de sangue de quem? De José.
As duas tribos que formam a descendência de Jacó e sua esposa amada
são as tribos de José e a de Benjamin.
E agora, encontramos que Raquel, a mãe de Benjamin, morreu no
caminho a Belém; pertencente ao território de Belém. Ou seja, morreu
ao nascer Benjamin. Morreu – diríamos – de parto. Morreu aí, ao chegar
meia légua da terra para chegar a Éfrata; ou seja, morreu já na terra
prometida.
Agora, encontramos que a Jacó, pela linha ou descendência de
Raquel, corresponde-lhe o trono; porque essa é a linha do casamento
que Jacó realizou; ainda que depois lhe deram a Léia, com a qual teve
uns quantos filhos. Ao dizer “depois” me refiro na noite do casamento;
ou seja, quando começava a lua de mel.
Agora, temos estabelecido aqui a linha para a herdade ou herança do
Trono do Reino de Deus sobre a Terra: corresponde a Israel, chamado
“Jacó”, pela linha de Raquel. Nesta ocasião também temos a linha de
Jacó através de Léia, que teve a Judá.
E agora, vejamos uma coisa muito importante: destas duas irmãs,
Léia e Raquel, vem a herança ao Trono de Deus sobre a Terra.
E agora, da linha de Jacó (ou Israel) por Léia, pela qual vem Judá,
encontramos um herdeiro ao Trono de Deus. Mas antes disso
encontramos a Saul. Saul começou a governar sobre Israel. Ele tinha
que governar para Deus, porque esse é o plano: um rei que governe para
Deus nessa mudança da Teocracia à Monarquia.
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Na Monarquia e na Teocracia encontramos que há uma diferença: na
Teocracia é Deus reinando através de um homem sobre o povo; na
Monarquia é um homem reinando para Deus. E por isso é muito
importante que esse rei seja conforme ao coração de Deus, para que
capte os pensamentos do coração de Deus, onde está todo o Programa
Divino, e os ponha em ação a favor do povo.
E agora, o primeiro rei da Monarquia foi Saul, da tribo de Benjamin.
Ou seja, a primeiro a quem foi dado o Reino, mas em etapa de prova (e
não passou a prova) foi um descendente de Jacó por Raquel; um
descendente, portanto, de Benjamin, filho de Jacó e Raquel.
E agora, Saul já tendo governado sobre Israel dois anos, como diz
Primeira de Samuel, capítulo 13, durante esses anos estava em etapa de
prova; mas depois lhe tocou o exame: o exame final. Tinha tido
diferentes provas. Como os estudantes, que têm, digamos, a cada mês
uma prova; têm provas pequenas e também têm provas grandes; têm a
prova de fim de ano, digamos, de ano escolar; se não passam, então têm
problemas.
Também quando já chega ao final de seus estudos da escola... Já isso
é no ano número 11, número 12. Em uns países é no ano número 11; em
outros é no ano número 12. Já tem seu exame final. E o resultado é
colocado junto aos exames que tinha tido durante os últimos dois ou três
anos; ou seja, a parte da Escola Superior ou Preparatório como chamam
em alguns países. Como é que chamam aqui a esses últimos três anos de
escola? [Respondem: “Ensino Médio”.] Em espanhol como se diria? O
Ensino Médio. Em outros países dizem “Escola Superior.” E junto a
esses exames, ou a essa média que tem desses últimos três anos
(digamos) é unido ao resultado do exame para a Universidade.
E depois também, na solicitação que faz para uma Universidade, em
alguns países, no mesmo exame (parece) há um lugar ou uma folha onde
se coloca em que Universidade deseja estudar; colocam-se quase sempre
três Universidades. E, de acordo a ordem que coloque é a ordem que a
pessoa deseja. O primeiro nome de Universidade que coloca, essa é a
que prefere; mas se nessa não a aceitam, então estão as outras. Ela iria a
uma dessas outras, se a recebessem nessas outras. Vão examinar a
média que teve nos últimos três anos e meio de escola; e, a média que
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tinha começado com um descendente de Jacó e Raquel; e agora, depois
quando se divide o Reino que tinha passado da descendência de Jacó
através de Raquel, e tinha passado à descendência de Jacó por Léia agora quando se divide o Reino, a parte que se dividiu, passou a Efraim;
ou seja, à tribo de Efraim. E, portanto, à tribo de José; a um descendente
de Jacó através de Raquel. E por isso as tribos do Norte passaram a ser
“Israel”, e as tribos do Sul vieram a ser “o reino de Judá”.
Agora, o reino de Davi tem promessa. Ele conseguiu passar a prova.
Seu Reino foi adotado como um Reino para sempre. E o que ele ganhou
com isso? Que, o Reino de Deus sobre a Terra de Israel, e depois, no
mundo inteiro, quando Deus estabeleça Seu Reino neste planeta Terra,
seja a restauração do Reino de Davi; seja conhecido como o Reino de
Davi; e o Trono seja reconhecido como o Trono de Davi.
E agora, sendo que Davi obteve essa vitória... Davi, o amado de
Deus... Recordem que Davi significa: “Amado.” A palavra: “Amado,”
significa: “David.” Ou David significa: “Amado”. Amado ou Davi se
escreve na mesma forma em hebraico. Portanto, o amado de Deus que
herdará esse Reino será o Messias Príncipe. Ele restaurará esse Reino no
Último Dia; ou seja, no último milênio: no sétimo milênio.
Davi é o rei que reinou sobre a Terra e obteve a adoção para ser o rei
que teria o reino para sempre; e, portanto, o Reino de Davi passaria a
um de seus filhos; e essa ordem seguiria até chegar ao Messias Príncipe
como um descendente de Davi.
Vejam a bênção tão grande, e, o grande privilégio que teve Davi,
ainda maior que o reino: que o Messias Príncipe seja um descendente
dele. Ele é quem estabelecerá o Reino de Deus na Terra; o que será: a
restauração do Reino de Davi. Por essa razão Davi é o maior rei que
viveu nesta Terra e governou. Governou sobre o povo hebreu e também
governou sobre outras nações que estiveram sob o governo de Israel nos
dias de Davi.
Agora, por que Davi foi (ou é) o maior rei que governou sobre esta
Terra? Porque foi um rei conforme ao coração de Deus. O qual reinou,
governou para Deus; e foi confirmado em seu Reino, e seu Reino foi
confirmado para sempre. Nenhum outro rei sobre o planeta Terra teve
seu reino confirmado para durar para sempre. Só há um rei que teve um
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o programa que Deus tenha para esse novo reino; vamos trabalhar juntos
para que apareça esse rei e seja ungido como rei.” Mas Saul estava tão
bravo que Samuel, o Profeta, já tinha medo dele. Quando Deus disse a
Samuel: “Vai à terra de Jessé. Vai lá...”
Saul era muito amado por Samuel. E assim como todo Profeta de
Deus, e todo ministro de Deus, quando vê que uma pessoa pela qual ele
orou (quer seja para sua conversão a Cristo, sua conversão a Deus; ou
para o casamento; para a união dessa pessoa com sua companheira),
quando vê que falha, ou, falham, essas pessoas, sofre muito. Samuel
estava sofrendo muito pela situação de Saul perante Deus.
Diz aqui no capítulo 15 de Primeiro de Samuel, verso 34 e 35:
“Então Samuel se foi a Ramá; e Saul subiu à sua casa, a Gibeá de
Saul.
E nunca mais viu Samuel a Saul até ao dia da sua morte; porque
Samuel teve dó de Saul. E o SENHOR se arrependeu de haver posto a
Saul rei sobre Israel.”
Vejam. Samuel chorava muito a Saul; era uma situação muito triste
para o Profeta Samuel. Mas depois Deus lhe diz, no capítulo 16 , verso 1
em diante:
“ENTÃO disse o SENHOR a Samuel: Até quando terás dó de Saul,
havendo-o eu rejeitado, para que não reine sobre Israel? Enche um
chifre de azeite, e vem, enviar-te-ei a Jessé o belemita; porque dentre os
seus filhos me tenho provido de um rei.”
Agora, encontramos aqui um momento muito importante para
Samuel; um momento em que vai ter o privilégio de ungir a um rei
conforme ao coração de Deus; ao rei que será fiel e obediente a tudo o
que Deus lhe ordene fazer; um rei que passará as etapas de prova e
obterá a vitória; será confirmado como rei sobre Israel. E, portanto, esse
cetro, e trono, e reino, do Reino de Deus na Terra, estará passando de
Davi a um dos filhos de Davi; e depois a um neto de Davi, e depois a
um bisneto de Davi.
Agora, mais adiante o Reino se dividiu em dois reinos: uma parte
ficou com a descendência de Davi e a outra parte passou a Jeroboão, um
descendente de Efraim; e, portanto, um descendente de José.
E agora, podemos ver algo muito importante aí: o Reino na Terra
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teve no exame para a Universidade. Vão entrar os que têm os melhores
resultados dos exames.
Por isso os estudantes devem lutar por tirar boas notas em seus
exames; e no exame final que têm em sua escola também. Recordem
que a média será a soma de todos os exames que fizeram.
E agora, no programa divino, Saul durante dois anos estava passando
por seus estudos para ser um rei permanente. É como também nos
trabalhos que a pessoa entra a trabalhar, mas tem um tempo de prova.
Quanto tempo é aqui? De dois a três meses. E depois é confirmada. Em
alguns lugares (em fábricas, digamos) serão dois ou três meses; mas em
profissões pode ser um pouco mais de tempo; depois são confirmados
como trabalhadores permanentes.
Por isso é preciso se comportar bem na etapa de prova. É uma etapa
de prova onde a pessoa está aprendendo como trabalhar; está aprendendo tudo aquilo que precisa para o que vai receber mais adiante.
E agora, Saul não foi a uma escola para estudar para ser rei. Saul foi
colocado como rei por Deus. Portanto, Deus o estaria ensinando para
que fosse um bom rei. E tinha como Tutor ao Espírito Santo através do
Profeta Samuel. Uma coisa muito importante que Samuel lhe ensinou
foi a obediência a Deus; ainda que Saul não compreendesse o que Deus
lhe ordenasse, estava chamado a obedecer; não a questionar; senão, a
fazer o que Deus lhe dissesse.
Depois de dois anos de treinamento onde esteve reinando, chegou-lhe
a prova final. Nessa prova final as coisas estavam difíceis para Saul. Os
inimigos de Saul estavam em pé de guerra. Samuel lhe tinha dito que
dentro de sete dias ele regressaria a Saul; e Saul estava em perigo
durante todos esses dias; estava com um grupo de soldados, os quais
estavam tremendo; e Saul também estava assustado.
Saul sabia que para se aproximar de Deus e pedir a proteção de Deus,
requeria-se um sacrifício. E quando chegou o sétimo dia, Samuel não
aparecia; ele não o via. E o que fez Saul? Saul sem ser sacerdote, e sem
ser Profeta, pediu que lhe trouxessem o sacrifício, o holocausto, e
ofereceu-o a Deus; e ele não podia fazer isso.
E agora, vejam o que diz no capítulo 13 de Primeira de Samuel,
verso 7 em diante. Diz:
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“E alguns dos hebreus passaram o Jordão para a terra de Gade e
Gileade; e, estando Saul ainda em Gilgal, todo o povo ia atrás dele
tremendo. (O povo estava bem assustado).
E esperou Saul sete dias, até ao tempo que Samuel determinara; não
vindo, porém, Samuel a Gilgal, o povo se dispersava dele. (O povo
estava indo embora).
Então disse Saul: Trazei-me aqui um holocausto e ofertas pacíficas.”
Ele queria a paz, mas estava em tempo de guerra. Como Israel quer a
paz, mas, o tempo todo tem estado em tempo de guerra. Requer-se um
holocausto e uma oferenda pela paz.
“...E ofereceu o holocausto.
E sucedeu que, acabando ele de oferecer o holocausto, eis que
Samuel chegou; e Saul lhe saiu ao encontro, para o saudar.”
Creu que tinha feito uma grande coisa. Porém, as pessoas podem
fazer grandes coisas que não lhes corresponde fazer; e isso não agrada a
Deus. Há coisas que estão reservadas para uma pessoa. Você não pode
ocupar o lugar de outra pessoa; você está chamado a fazer o que
corresponde a você fazer.
“Então disse Samuel: Que fizeste? Disse Saul: Porquanto via que o
povo se espalhava de mim, e tu não vinhas nos dias aprazados, e os
filisteus já se tinham ajuntado em Micmás,
Eu disse: Agora descerão os filisteus sobre mim a Gilgal, e ainda à
face do SENHOR não orei; e constrangi-me, e ofereci holocausto.
Então disse Samuel a Saul: Procedeste nesciamente, e não guardaste
o mandamento que o SENHOR teu Deus te ordenou; porque agora o
SENHOR teria confirmado o teu reino sobre Israel para sempre.”
E o que significava Deus confirmar seu Reino para sempre sobre
Israel? Que o Reino pertenceria a um descendente de Saul. Cada etapa
em que um rei estivesse governando sobre Israel seria um descendente
de Saul. E ainda mais: o Messias Príncipe seria um descendente de Saul.
Vejam tudo o que estava reservado no Programa do Reino de Deus
sobre Israel. Mas ele não compreendia estas coisas.
E agora, Samuel lhe diz aqui que Deus teria confirmado seu reino
sobre Israel para sempre; o que quer dizer que já não o confirmaria.
Falhou no exame final.
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“Porém agora não subsistirá o teu reino...”
Ou seja, o reino de Saul não passaria para um de seus filhos, e depois
para um neto, e depois para um bisneto, e depois para um tataraneto, e
assim por diante, até que chegasse o Messias Príncipe como um descendente de Saul.
“Já tem buscado o SENHOR para si um homem segundo o seu
coração...”
Nos trabalhos que uma pessoa faz na Terra, e, principalmente no
Programa de Deus, quando uma pessoa está numa posição importante e
falha, e dizem a ela: “Agora tem outra pessoa que ocupará o teu lugar”;
é algo muito triste para essa pessoa. Essa pessoa perdeu o privilégio,
oportunidade e direito de ocupar essa posição. E agora lhe foi dito que
Deus buscou outro homem, outro varão, o qual é conforme ao coração
de Deus.
Quando Saul foi ungido como rei esse varão ainda não tinha nascido;
ou seja, quando Saul foi ungido como rei, faltavam uns dez anos para
nascer o que seria rei sobre Israel; o que seria ungido. Ou seja, talvez
não dez anos; quem sabe um pouco menos.
Agora, encontramos que Saul já tinha se acostumado a ser rei. Como
algumas pessoas se acostumam a uma posição alta: econômica, social,
política; e depois ter que descer dessa posição a uma mais baixa lhes dá
trabalho.
E agora, Saul não queria descer do trono. E se o fato era que Deus
tinha outra pessoa para pôr no trono, ele a buscaria; não para ajudá-lo,
senão, para matá-lo, e Saul ficar com o trono.
Agora Saul tinha uma preocupação: Quem será essa pessoa? E a
esteve buscando. E essa outra pessoa seria conforme ao coração de
Deus.
Deus não tinha dado a Davi como rei ao povo quando o povo pediu
rei porque ainda não tinha nascido; e depois de nascer tinha que crescer,
para ter a idade correspondente para ser ungido como rei.
Agora Saul tinha uma preocupação. Porém, não deveria ter
preocupação; deveria dizer a Samuel: “Samuel, sei que falhei ante Deus
e perdi a oportunidade de que meu reino fosse permanente; fosse um
reino para sempre. Portanto, eu vou estar braço a braço contigo em todo

