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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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M

uito boa noite às autoridades da cidade, a todos os
ministros de diferentes grupos religiosos do cristianismo
também, e aos representantes de suas congregações, ou
seja, às diferentes pessoas das diferentes congregações reunidas
aqui; e ao público em geral.
Que as bênçãos de Jesus Cristo, o Anjo do Pacto, sejam sobre
todos vocês e sobre mim também, e nos fale nesta ocasião, e nos
abra as Escrituras e nos permita entender Seu Programa correspondente a este tempo. No Nome Eterno do Senhor Jesus Cristo.
Amém e amém.
Para esta noite, temos um tema muito importante:
“VENCENDO TODOS OS OBSTÁCULOS PARA POSSUIR
A BÊNÇÃO.”
Leremos em Apocalipse, capítulo 21, do versículo 5 ao 7:
“E o que estava assentado sobre o trono disse: Eis que faço
novas todas as coisas. E disse-me: Escreve; porque estas palavras
são verdadeiras e fiéis.
E disse-me mais: Está cumprido. Eu sou o Alfa e o Ômega, o
princípio e o fim. A quem quer que tiver sede, de graça lhe darei
da fonte da água da vida.
Quem vencer, herdará todas as coisas; e eu serei seu Deus, e
ele será meu filho.”
Que Deus abençoe nossas almas com Sua Palavra e nos permita
entende-la.
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Nosso tema é: “VENCENDO TODOS OS OBSTÁCULOS
PARA POSSUIR A BÊNÇÃO.”
Esta bênção divina é a Bênção da Primogenitura, a qual constitui em herdeiro ao vencedor.
E agora, esta promessa corresponde aos primogênitos de Deus.
E, para o Último Dia, os primogênitos de Deus estarão presentes.
E, assim como de Era em Era os primogênitos de Deus estiveram
presentes na Terra, e Deus lhes enviou um anjo mensageiro, e eles
lutaram, escutaram a Voz de Cristo através do mensageiro de cada
Era e obtiveram a vitória de sua Era, receberam o Espírito de
Cristo; e sendo assim, obtiveram o novo nascimento. E isso é uma
vitória para cada pessoa que creu em Cristo como seu Salvador,
lavou seus pecados no Sangue de Cristo e, sendo assim, recebeu o
Espírito Santo e nasceu de novo, e entrou à terra prometida espiritual que é o Batismo do Espírito Santo.
Para o Último Dia, em acréscimo à terra prometida espiritual
(do Batismo do Espírito Santo), os vencedores entrarão também à
terra prometida do novo corpo (eterno e glorificado) que Jesus
Cristo nos dará no Último Dia.
O Último Dia é o sétimo milênio; e falta um ano e nove meses
para terminar o sexto milênio e, sendo assim, terminar os dois
primeiros últimos dias diante de Deus, e começar o Último Dia
diante de Deus, que é o sétimo milênio, o qual é também, dos três
últimos dias diante de Deus, o último; ou seja, o terceiro. O
terceiro dia diante de Deus (dos últimos dias) é o terceiro milênio
de Cristo para cá, para os seres humanos.
Durante o sétimo milênio (que é o Último Dia diante de Deus),
em algum ano desse sétimo milênio, os vencedores, os primogênitos de Deus que partiram (mas receberam as primícias do Espírito;
ou seja, receberam o penhor de nossa Salvação), serão ressuscitados em corpos eternos, e assim terão a dupla porção. Eles já têm a
primeira porção (o Batismo do Espírito Santo) e, sendo assim, têm
o corpo teofânico da sexta dimensão, no qual estão vivendo lá no
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Este é o tempo mais importante de todos os tempos, e temos
que estar bem agarrados de Cristo, o Anjo do Pacto, neste tempo
final, para obtermos essa bênção da transformação de nossos
corpos.
Que as bênçãos de Jesus Cristo, o Anjo do Pacto, sejam sobre
todos vocês e sobre mim também. E que em breve se complete o
número dos escolhidos de Deus; e que em breve todos sejamos
transformados, e os mortos em Cristo ressuscitados, e todos levados à Ceia das Bodas do Cordeiro no Céu; à Ceia mais
importante prometida para os escolhidos de Deus: a Ceia das
Bodas do Cordeiro, na Casa de nosso Pai Celestial. No Nome
Eterno do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém.
Foi para mim, um privilégio grande estar com vocês nesta
ocasião, dando-lhes testemunho do por que temos que estar
vencendo todos os obstáculos para possuir a bênção; essa Bênção
da Primogenitura.
Muito obrigado por vossa amável atenção, amados amigos e
irmãos presentes; e ministros, desde as diferentes congregações ou
igrejas.
Deixo novamente conosco ao reverendo Tirzo Ramiro Girón
para continuar.
Que todos tenham uma boa noite. E muito obrigado.
“VENCENDO TODOS OS OBSTÁCULOS PARA POSSUIR A BÊNÇÃO.”

Acesse nosso site: www.aluzdonovodia.com.br
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Primogenitura. E essa é a bênção que o Anjo de Jeová, o Anjo do
Pacto, Jesus Cristo, nosso Salvador, esteve dando aos vencedores
de Era em Era; esteve dando a primeira parte, que é o corpo teofânico da sexta dimensão, ao crerem em Cristo, lavar seus pecados
no Sangue de Cristo e receber Seu Espírito Santo; e assim obtiveram o novo nascimento e um corpo da sexta dimensão.
E, para este Último Dia, vamos receber também a dupla porção:
vamos receber o corpo físico eterno, imortal e glorificado, igual ao
corpo de nosso amado Senhor Jesus Cristo; e então veremos a
nosso amado Senhor Jesus Cristo em Seu corpo glorificado, e
iremos com Ele à Ceia das Bodas do Cordeiro no Céu, para a
grande festa, a recepção das Bodas, que é: a Ceia das Bodas do
Cordeiro.
É por isso que temos que estar vencendo todos os obstáculos da
vida, e estar servindo a Cristo, nosso Salvador, bem agarrados de
Cristo; sem importar os problemas que tenhamos nesta vida terrena. O mais importante para cada um de vocês (e para mim
também) é a Vida eterna. Não tem outra coisa mais importante.
De que vale ao homem, viver nesta Terra e perder sua alma? De
nada lhe serve.
O mais importante é a Vida eterna e, para isso nos agarramos de
Jesus Cristo, o Anjo do Pacto: para obtermos a vitó-ria no Amor
Divino e obtermos a imortalidade eterna com nosso amado Senhor
Jesus Cristo.
Foi para mim, um privilégio grande estar com vocês nesta noite;
dando-lhes testemunho desta bênção: da Bênção da Primogenitura;
e como nós temos que lutar e vencer todos os obstáculos da vida
terrena, para obter e possuir a Bênção da Primogenitura.
Para este tempo Ele nos chama com a Grande Voz de Trombeta
do Evangelho do Reino, e nos junta, para nos preparar e para nos
dar a bênção do novo corpo.
“Eu, Jesus, enviei o meu anjo, para testificar estas coisas nas
igrejas.” (Apocalipse 22:16)
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Paraíso. E para este tempo final, os crentes em Jesus Cristo que
lavaram seus pecados no Sangue de Cristo, recebem o Espírito
Santo, conforme a promessa divina (que Deus derramaria Seu
Espírito sobre toda carne nos últimos dias).
Por isso desde o Dia de Pentecostes para cá esteve derramando
de Seu Espírito Santo sobre toda carne que se arrependeu de seus
pecados, recebeu a Cristo como seu Salvador, lavou seus pecados
no Sangue de Cristo e recebeu o Espírito Santo, que é o penhor da
nossa Salvação; e assim recebeu o novo nascimento; nasceu no
Reino de Deus.
E agora, em acréscimo à cidadania terrena que tem, por ter
nascido no país onde nasceu (e é cidadão desse país), agora,
porquanto nasceu do Céu, é cidadão do Céu, e sua cidadania para
com Deus é celestial; é cidadão da Jerusalém Celestial.
E agora, para estes cidadãos celestiais há grandes bênçãos da
parte de Deus para este tempo final.
Assim como cada escolhido de Deus, cada primogênito de Deus
teve uma luta para obter a vitória, então os escolhidos de Deus
estão representados em Jacó; Jacó teve que lutar pela Bênção da
Primogenitura. Diante de Deus ele era o primogênito, mas vejam:
quando foi nascer, seu irmão (que também estava no ventre de sua
mãe) se adiantou. E ali ele estava lutando por nascer primeiro; mas
seu irmão adiantou-se.
E, aparentemente seu irmão era o primogênito e tinha a Bênção
da Primogenitura; porém, após Jacó ter nascido, continuou lutando
por essa Bênção da Primogenitura e comprou a primogenitura de
Esaú por um prato de lentilhas, ou seja, por um prato de comida.
Foi o melhor negócio que Jacó fez em sua vida. Por isso dizem
que os judeus são bons comerciantes; pois têm um bom exemplo.
Jacó comprando a primogenitura fez a maior compra que uma
pessoa pode fazer: uma compra que deu a herança da primogenitura para ele, para seus filhos, para seus netos, para seus bisnetos,
para seus tataranetos – para toda a descendência de Jacó.
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E que bênçãos há na primogenitura? Todas as bênçãos de Deus.
E era uma dupla porção a que o primogênito recebia de seu pai.
Por exemplo: se tivesse uma chácara de cem acres, cinquenta acres
pertenciam a ele. A Bênção da Primogenitura era dupla para o
primogênito.
E agora, podemos ver que Jacó tendo uma dupla porção (após
ter comprado a primogenitura) era a pessoa mais abençoada por
Deus; porém, tinha problemas; porque o fato de que uma pessoa
tenha a bênção de Deus, não significa que não tenha problemas na
vida. Jacó logo teve que fugir quando depois recebeu a bênção de
seu pai também. E aquela bênção que seu pai lhe lançou, no
capítulo 27... No capítulo 25 do Gênesis, comprou a primogenitura
de seu irmão Esaú por um prato de lentilhas, mas no capítulo 27
do Gênesis, foi abençoado por seu pai, Isaque.
Quando Isaque quis abençoar ao primogênito, quem se apresentou foi Jacó; ele tinha o direito da primogenitura, porque tinha
comprado a primogenitura. E ainda, diante de Deus também tinha
esse direito. A Escritura diz: “A Jacó amei, e a Esaú aborreci.”
Deus aborrece a todos os que desprezam as bênçãos de Deus; e
essas pessoas ficam excluídas da bênção de Deus; perdem o direito
às bênçãos de Deus ao desprezarem as bênçãos divinas. Mas os
que amam a bênção de Deus são amados por Deus e obtêm as
bênçãos de Deus.
E agora, aqui Jacó recebe a Bênção da Primogenitura sendo
falada profeticamente por Isaque sobre Jacó. Recordem que os
patriarcas abençoavam a seus filhos; e o primeiro que abençoavam
era ao primogênito; e esse tinha uma dupla porção de bênção.
E agora, Jacó recebe essa bênção sendo falada por Isaque; e
Isaque sendo um profeta, essa bênção que lançava sobre Jacó ia se
materializar na vida de Jacó.
Depois veio Esaú buscando a Bênção da Primogenitura, mas
essa bênção já tinha sido dada. Logo Esaú recebeu uma bênção
menor. E depois, Esaú dizia: “Quando meu pai morrer, irei matar a
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As almas dos filhos e filhas de Deus são enviados à Igreja de
Jesus Cristo, onde obtêm o conhecimento da Primeira Vinda de
Cristo e Sua Obra de Redenção na Cruz do Calvário, e O recebem
como seu Salvador, e obtêm o novo nascimento: recebem o
Espírito de Cristo, e assim, nascem de novo; nascem na Igreja de
Jesus Cristo, e são chamados “filhos e filhas de Deus”, nascidos
no Reino de Deus.
Agora, podemos ver onde nasceriam os filhos e filhas de Deus;
não por meio da união de um homem e de uma mulher, senão, por
crermos em Cristo como nosso Salvador, lavar nossos pecados em
Seu Sangue e receber Seu Espírito Santo, e assim, receber o novo
nascimento do qual Cristo falou a Nicodemos.
E agora, a Bênção da Primogenitura – vejam onde se encontra:
na Igreja do Senhor Jesus Cristo. Portanto, os crentes em Cristo
recebem a Bênção da Primogenitura.
A primeira parte ou primeira porção dessa bênção é o Batismo
do Espírito Santo, onde obtemos o novo nascimento, e obtemos o
corpo teofânico da sexta dimensão. E, para o Último Dia, em
acréscimo, receberemos a outra porção – a segunda porção, que é
o novo corpo: o corpo eterno e glorificado, igual ao corpo de
nosso amado Senhor Jesus Cristo. Mas primeiro obtemos a primeira porção: a porção do Espírito Santo, que são as primícias do
Espírito Santo; e assim obtemos o novo nascimento.
Ou seja, a segunda porção do Espírito Santo (que é o novo
corpo), nem todas as pessoas a recebem, senão, somente aqueles
que já receberam a porção do Batismo do Espírito Santo e obtiveram o novo nascimento no tempo que lhes tocou viver.
Essas são pessoas que lutaram pela bênção de Deus – a Bênção
da Primogenitura – e receberam a primeira porção. E, no Último
Dia, em acréscimo, receberão a segunda porção, que é a ressurreição em corpos eternos e a transformação de nós que vivemos.
Agora, podemos ver por que temos que lutar e vencer todos os
obstáculos; isto é para possuir a bênção de Deus, a Bênção da
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Mas temos que lutar! E temos que obter a vitória, mantendo-nos
bem agarrados de nosso amado Senhor Jesus Cristo.
O exemplo foi dado por Jacó lá em seus dias; e depois, Jesus
Cristo nos deu o exemplo. Temos que lutar para vencer, até que
recebamos toda a bênção divina da primogenitura neste tempo
final; e assim, receberemos a plenitude da manifestação divina, a
plenitude da divindade, a plenitude do Espírito Santo.
Primeiro se recebem as primícias, que é o Batismo do Espírito
Santo, e depois receberemos a plenitude, ao recebermos o novo
corpo: eterno e glorificado; e seremos à imagem e semelhança de
nosso amado Senhor Jesus Cristo.
Agora, temos visto por que temos uma luta na vida: é para que
nós obtenhamos a vitória.
“VENCENDO TODOS OS OBSTÁCULOS PARA POSSUIR
A BÊNÇÃO.”
A bênção divina, a Bênção da Primogenitura, em toda a sua
plenitude. Essa Bênção da Primogenitura que tinham Abraão,
Isaque, Jacó, depois passou aos filhos de José. Portanto, passou a
José quando Jacó abençoou a Efraim e a Manassés. E a Bênção da
Primogenitura a encontramos em Efraim.
E agora, isto é tipo e figura do que aconteceu quando o povo
hebreu rejeitou a Cristo, rejeitou ao Anjo do Pacto que veio em
carne humana, o qual havia abençoado a Jacó. E agora, o povo
hebreu O rejeitou. E, ao rejeitar a Cristo, e pedir Sua morte na
Cruz do Calvário, a Bênção da Primogenitura que estava lá no
meio do povo hebreu (em Jesus Cristo) para ser dada ao povo
hebreu, por meio da Cruz de Cristo (sendo crucificado na Cruz), a
Bênção da Destra, que é a Bênção da Primogenitura, passou do
povo hebreu à Igreja gentia. E agora, o povo hebreu ficaria com
uma bênção menor que a da Igreja de Jesus Cristo.
Agora, a Igreja de Jesus Cristo é a que recebe em seu seio, de
etapa em etapa, aos filhos e filhas de Deus; da Igreja de Jesus
Cristo é que são chamados os filhos e filhas de Deus.
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meu irmão Jacó!” Perde a bênção de Deus, e depois quer matar a
seu irmão, o qual amava a bênção de Deus e recebeu a bênção de
Deus; como Caim o fizera, o qual quis matar a Abel por ciúmes, e
o matou.
O que perde a bênção de Deus – vejam vocês como pensa: em
matar ao que tem a bênção de Deus. Mas o que tem a bênção de
Deus sempre continuará com a bênção de Deus; e, mesmo que
morra fisicamente, a pessoa segue com Deus, e na ressurreição se
levantará e herdará todas as bênçãos contidas nessa bênção. Mas
os que desprezaram a bênção de Deus perderam o direito à Vida
eterna e a toda a herança divina.
Agora, toda pessoa tem que lutar pela bênção de Deus. A
bênção de Deus é para os valentes; as promessas divinas são para
os valentes.
As pessoas que receberão as bênçãos de Deus têm seus nomes
escritos no Céu, no Livro da Vida do Cordeiro. E agora, durante a
Dispensação da Graça (e neste tempo) essas pessoas receberam a
Cristo como seu Salvador, lavaram seus pecados no Sangue de
Cristo e receberam o Espírito de Cristo, e assim, obtiveram a
Bênção da Primogenitura, do Espírito Santo; foram seladas com o
Selo do Espírito Santo para o Dia da Redenção – para o Dia em
que Jesus Cristo ressuscitará aos mortos crentes nele e transformará aos vivos crentes nele que receberam o Espírito de Cristo, e
sendo assim, nasceram de novo.
Estas bênçãos são para as pessoas lutadoras que lutam até
vencer. Ao que vencer, Deus dará as bênçãos que Ele prometeu.
Isto também é assim para os mensageiros que Ele envia de Era em
Era. E, ainda que algumas vezes alguns mensageiros não recebam
a bênção prometida por Deus, isso é aparentemente; porém, na
ressurreição veremos que terão essa bênção.
Agora, em cada mensageiro de cada Era, como em cada grupo
de cada Era, Deus reflete o que Ele há de fazer com o grupo final e
com o Mensageiro final. E sempre o Mensageiro que vem ao final
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de uma Dispensação é um Mensageiro dispensacional; aparece
depois do último mensageiro dessa Dispensação que chegou a seu
final; e logo aparece um Mensageiro dispensacional para uma
nova Dispensação.
Esse Mensageiro luta; esse Mensageiro confia em Deus; esse
Mensageiro se agarra bem da Palavra de Deus prometida para esse
tempo em que vive; e na luta que trava nesse tempo (uma luta em
Amor Divino), obtém a vitória no Amor Divino; e sendo assim,
obtém as bênçãos prometidas por Deus.
Encontramos nas sete Igrejas de Apocalipse, capítulo 2 e
capítulo 3, umas bênçãos prometidas para o vencedor. Vejam
vocês como nos diz no capítulo 2, versículo 7, do Apocalipse:
“Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas: Ao
que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida, que está no
meio do paraíso de Deus.”
O vencedor, como mensageiro dessa primeira Era da igreja
gentia (Era esta representada na igreja de Éfeso, e o mensageiro
representado no ministro da igreja de Éfeso), essa igreja representa
a primeira etapa da Igreja de Jesus Cristo entre os gentios; e esse
ministro dessa igreja de Éfeso representa ao primeiro mensageiro
da Igreja de Jesus Cristo entre os gentios, o qual foi São Paulo.
Agora, São Paulo teve uma luta e teve uma vitória, e obteve a
Vida eterna, pois obteve o novo nascimento. Mas encontramos que
fisicamente, seu corpo morreu; porém, no Último Dia – para o
qual Cristo disse: “E eu o ressuscitarei no Último Dia” – Cristo
ressuscitará a todos os que obtiveram a vitória na Era em que
viveram: tanto o mensageiro de cada Era, como ao grupo de cada
Era com o mensageiro, os quais venceram. Obterão a ressurreição
em corpos eternos, e assim, terão Vida eterna física também.
Mas eles já têm Vida eterna desde que creram em Cristo como
seu Salvador, lavaram seus pecados no Sangue de Cristo e receberam o Espírito de Cristo; e estão vivendo no Paraíso, porque seus
corpos físicos morreram.
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Deus, e viverá eternamente com Cristo em Seu glorioso Reino, e
estará – e estaremos como reis e sacerdotes – reinando com Cristo
pelo Milênio e por toda a eternidade.
Vale a pena lutar até receber a bênção de Deus. Segue dizendo:
“E Jacó lhe perguntou, e disse: Dá-me, peço-te, a saber o teu
nome. E disse: Por que perguntas pelo meu nome? E abençoou-o
ali.
E chamou Jacó o nome daquele lugar Peniel, porque dizia:
Tenho visto a Deus face a face, e a minha alma foi salva.”
Jacó viu a Deus face a face. Deus manifestado em Seu corpo
teofânico da sexta dimensão, que é um Homem da sexta dimensão,
chamado “o Anjo de Jeová” ou “o Anjo do Pacto”.
Deus estando nesse corpo teofânico (um corpo angelical) foi
que criou os Céus e a Terra. Deus estando nesse corpo teofânico, é
o Deus Todo-Poderoso, chamado “o Verbo que estava com Deus e
era Deus”; esse corpo teofânico é chamado “o Verbo de Deus”, é o
corpo da Palavra. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, seres
humanos, no meio do povo hebreu. (São João 1:13-14)
Agora, vejam vocês como este Anjo de Luz viria a este mundo
em carne humana na Pessoa de Jesus. Ele é nosso amado Senhor
Jesus Cristo; e é dele que temos que estar bem agarrados todos os
dias da nossa vida, até que recebamos a porção do novo corpo.
Já recebemos a porção do corpo teofânico ao crermos em Jesus
Cristo como nosso Salvador, lavar nossos pecados no Sangue de
Cristo e receber Seu Espírito Santo; e assim, nascemos de novo.
Porém, falta também recebermos um corpo físico eterno e
glorificado, para vivermos com Cristo pelo Milênio e por toda a
eternidade, como reis e sacerdotes; reinando com Ele. Esse é o
corpo que receberão os mortos em Cristo quando ressuscitem no
Último Dia em corpos eternos. E quando nós os vejamos ressuscitados, seremos transformados, e teremos também um corpo glorificado, corpo eterno, imortal, incorruptível, igual ao corpo de
Jesus Cristo.
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Os valentes, que amam a bênção de Deus, não deixam a Deus;
não deixam ao Anjo de Jeová; seguem caminhando com Deus até
receberem toda bênção de Deus prometida para o crente.
Jacó até mesmo lutou com Deus, e disse-Lhe: “Não te deixarei,
se não me abençoares.” E, mesmo ferido em sua perna, em sua
coxa, Jacó não O deixou.
Cada pessoa tem que lutar pela bênção de Deus; não importa os
problemas que tenha na vida; não importa que sofra acidentes, não
importa que tenha dificuldades difíceis.
Mantenha-se bem agarrado de Deus! Bem agarrado de Cristo, o
Anjo do Pacto! Este Anjo do qual Jacó se agarrou. Esse é Jesus
Cristo em Seu corpo teofânico. Você se mantenha bem agarrado
de Cristo, até que recebamos toda bênção de Deus e sejamos
transformados, e sejamos à Sua imagem e semelhança.
Nenhuma outra pessoa tem a bênção de Deus para você; nenhuma outra pessoa pode lhe prometer a Vida eterna. Somente o Anjo
de Jeová. Este Anjo do Pacto (o qual é Jesus Cristo) que abençoou
a Jacó; o qual estava em Seu corpo teofânico nesse tempo, mas
depois se fez carne; teve um corpo de carne, chamado Jesus, o
qual veio para fazer o Sacrifício pelo pecado, na Cruz do Calvário.
E Seu Sangue foi colocado no Trono de Deus, no Céu, para fazer
intercessão por todos nós, para sermos reconciliados com Deus e
podermos obter a bênção de Deus; essa Bênção da Primogenitura.
Segue dizendo:
“E disse-lhe: Qual é o teu nome? E ele disse: Jacó.
Então disse: Não te chamarás mais Jacó, mas Israel; pois como
príncipe lutaste com Deus e com os homens, e prevaleceste.”
E cada filho e filha de Deus tem sua luta com Deus e com os
homens, mas não pode soltar a Deus; tem que se manter agarrado
de Deus, de Jesus Cristo, para ser abençoado. Por que, de que vale
ao homem ganhar o mundo inteiro, se perder a sua alma? Pois, de
nada lhe vale ter vivido neste tempo. Mas, mantendo-se bem
agarrado do Anjo do Pacto, de Jesus Cristo, recebe a bênção de
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Para o Último Dia, após transcorrerem as sete etapas da Igreja
gentia, vem a etapa mais gloriosa da Igreja de Jesus Cristo: a etapa
da Era da Pedra Angular, para a qual Jesus Cristo envia Seu Anjo
Mensageiro: “Eu, Jesus, enviei o meu anjo, para vos testificar
estas coisas nas igrejas.” [Apocalipse 22:16]
Esse Anjo do Senhor Jesus Cristo é o Profeta da Dispensação
do Reino, com a Mensagem do Evangelho do Reino, enviado à
Igreja de Jesus Cristo para a Era de Ouro da Igreja de Jesus Cristo:
a Era da Pedra Angular; onde são chamados e juntados todos os
escolhidos de Deus através da manifestação do Anjo do Pacto, do
Anjo de Jeová – Jesus Cristo em Espírito Santo através de Seu
Anjo Mensageiro.
Seu Anjo Mensageiro terá uma luta: a luta correspondente ao
Último Dia, para poder obter a vitória. Porque nenhuma pessoa
pode obter uma vitória se não houver uma batalha, uma luta. E o
grupo desse Anjo Mensageiro (que é chamado e juntado) também
estará nessa luta para obter a grande vitória no Amor Divino e
serem transformados no Último Dia, juntamente com o Anjo do
Senhor Jesus Cristo, que é enviado para testificar de todas estas
coisas que devem acontecer em breve; como dia Apocalipse, capítulo 22, versículo 6, onde diz:
“E disse-me: Estas palavras são fiéis e verdadeiras; e o
Senhor, o Deus dos espíritos dos profetas, enviou o seu anjo, para
mostrar aos seus servos as coisas que em breve hão de
acontecer.”
As coisas que devem acontecer em breve, neste tempo final, são
dadas a conhecer pelo Anjo de Jeová, o Anjo do Pacto, o Senhor
Jesus Cristo em Espírito Santo, manifestado em Seu Anjo Mensageiro. E assim, todos os que têm seus nomes escritos no Céu, no
Livro da Vida do Cordeiro (e na outra seção: do Livro da Vida)
escutarão a Voz de Jesus Cristo, o Anjo do Pacto, em Espírito
Santo, através de Seu Anjo Mensageiro, dando-nos a conhecer
todas estas coisas que devem acontecer em breve.
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E teremos a luta, a batalha deste tempo final; mas obteremos a
grande vitória no Amor Divino e seremos transformados, e obteremos Vida eterna física também. Já obtivemos Vida eterna ao crer
em Cristo como nosso Salvador, lavar nossos pecados no Sangue
de Cristo e receber Seu Espírito Santo; mas necessitamos receber
também Vida eterna física em nossos corpos, a qual obteremos
neste tempo final, no Último Dia, que é o sétimo milênio.
Em algum ano do sétimo milênio, os mortos em Cristo ressuscitarão em corpos eternos e, nós que vivemos, seremos transformados; e assim, obteremos vida eterna física também. É uma
promessa para os vencedores que estarão vivendo neste tempo
final e para os que viveram nas Eras passadas.
Agora, cada anjo mensageiro também receberá essa bênção. E,
o Anjo do Senhor Jesus Cristo receberá essa bênção, e será herdeiro com Cristo, como Ele diz aqui: “Ao que vencer, herdará todas
as coisas; e eu serei seu Deus, e ele será meu filho.”
Recordem que são os filhos e filhas de Deus, os primogênitos
de Deus, escritos no Céu, no Livro da Vida do Cordeiro; e esses
são os que lutam pela bênção de Deus e obtêm a vitória. E, para o
Último Dia, serão coroados com Vida eterna física também.
Em Hebreus, capítulo 12, do versículo 22 ao 23, São Paulo diz:
“Mas chegastes ao monte Sião, e à cidade do Deus vivo, à
Jerusalém celestial, e aos muitos milhares de anjos;
À congregação dos primogênitos, que estão inscritos nos céus,
e a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados;
E a Jesus, o Mediador de uma nova aliança, e ao sangue da
aspersão, que fala melhor do que o de Abel.”
Agora, vejam o versículo 23:
“À congregação dos primogênitos, que estão inscritos nos
céus...”
Os primogênitos que estão inscritos nos Céus, são os que têm
essa bênção dupla; uma dupla porção. Recebem a primeira porção
(que é o Batismo do Espírito Santo), onde obtêm o corpo teofânico
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da sexta dimensão. E essas são as primícias do Espírito; esse é o
penhor do Espírito.
São Paulo, no capítulo 4, versículo 30, da carta aos Efésios, diz:
“E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estais
selados para o dia da redenção.”
Ou seja, para o Dia em que Jesus Cristo ressuscitará aos mortos
crentes nele e transformará aos crentes nele que estarão vivos
neste tempo final. Esse é o Dia da Redenção; o Dia onde os filhos
e filhas de Deus voltarão a ter corpos eternos. E assim, seremos
restaurados à Vida eterna, com corpos físicos eternos, imortais,
incorruptíveis e glorificados, iguais ao corpo glorificado de Jesus
Cristo; e tendo também um corpo teofânico da sexta dimensão;
eterno também.
Agora podemos ver a bênção tão grande que há para os
primogênitos de Deus, para os vencedores, os quais vencerão
todos os obstáculos que se lhes apresentarão em suas vidas; assim
como venceram os escolhidos de Deus de Eras passadas. Todos
estamos representados em Jacó. Jacó é a representação de uma
pessoa lutadora pela bênção de Deus.
O próprio Anjo de Jeová disse, quando abençoou a Jacó...
Vejam o que disse dele... Que Deus possa falar assim de todos
vocês que estão presentes. Capítulo 32 do Gênesis, do versículo 24
em diante, diz:
“Jacó, porém, ficou só; e lutou com ele um homem, até que a
alva subiu.”
Está lutando a noite toda com um Homem, com um Varão; mas
esse Varão é de outra dimensão; este é o Anjo de Jeová.
“E vendo este que não prevalecia contra ele, tocou a juntura de
sua coxa, e se deslocou a juntura da coxa de Jacó, lutando com
ele.”
E o que lhe disse o Anjo?
“E disse: Deixa-me ir, porque já a alva subiu. Porém ele disse:
Não te deixarei ir, se não me abençoares.”

