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Leremos uma Escritura em Gênesis, capítulo 2, do
versículo 17 em diante. Diz:
“E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e
soprou em suas narinas o fôlego da vida; e o homem foi
feito alma vivente.
E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, do lado
oriental; e pôs ali o homem que tinha formado.
E o Senhor Deus fez brotar da terra toda a árvore
agradável à vista, e boa para comida; e a árvore da vida
no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e
do mal.
E saía um rio do Éden para regar o jardim; e dali se
dividia e se tornava em quatro braços.
O nome do primeiro é Pisom; este é o que rodeia toda
a terra de Havilá, onde há ouro.
E o ouro dessa terra é bom; ali há o bdélio, e a pedra
sardônica.
E o nome do segundo rio é Giom; este é o que rodeia
toda a terra de Cuxe.
E o nome do terceiro rio é Tigre; este é o que vai para
o lado oriental da Assíria; e o quarto rio é o Eufrates.
E tomou o Senhor Deus o homem, e o pôs no jardim do
Éden para o lavrar e o guardar.
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E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: De toda
a árvore do jardim comerás livremente,
Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela
não comerás; porque no dia em que dela comeres,
certamente morrerás.
E disse o Senhor Deus: Não é bom que o homem esteja
só; far-lhe-ei uma ajudadora idônea para ele.
Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todo o
animal do campo, e toda a ave dos céus, os trouxe a Adão,
para este ver como lhes chamaria; e tudo o que Adão
chamou a toda a alma vivente, isso foi o seu nome.
E Adão pôs os nomes a todo o gado, e às aves dos céus,
e a todo o animal do campo; mas para o homem não se
achava ajudadora idônea.
Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre
Adão, e este adormeceu; e tomou uma das suas costelas, e
cerrou a carne em seu lugar;
E da costela que o Senhor Deus tomou do homem,
formou uma mulher, e trouxe-a a Adão.
E disse Adão: Esta é agora osso dos meus ossos, e
carne da minha carne; esta será chamada mulher,
porquanto do homem foi tomada.
Portanto deixará o homem o seu pai e a sua mãe, e
apegar-se-á à sua mulher, e serão ambos uma carne.
E ambos estavam nus, o homem e a sua mulher; e não se
envergonhavam.”
Para esta ocasião, falaremos sobre: “A EDUCAÇÃO
DESDE O JARDIM DO ÉDEN.”
Podemos ver como Adão recebeu uma educação divina
para viver uma vida agradável a Deus, em companheirismo com Deus. Deus o visitava todos os dias, na virada do
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Ti e de Tua fé em mim, e Te recebo como meu único e
suficiente Salvador.
Rogo-Te que perdoes meus pecados, e com Teu
Sangue me limpes de todo pecado, e me batizes com
Espírito Santo e Fogo, depois que eu for batizado em
água em Teu Nome, e produzas em mim o novo
nascimento.
Senhor Jesus Cristo, faz em mim uma realidade a
Salvação que ganhaste para mim na Cruz do Calvário.
Rogo-Te em Teu Nome eterno e glorioso, Senhor Jesus
Cristo. Amém.”
Cristo lhes recebeu em Seu Reino. E agora, vocês me
dirão: “Quero ser batizado em água no Nome do Senhor
Jesus Cristo.” Porque Cristo disse em São Marcos,
capítulo 16, do versículo 15 ao 16: “Ide por todo o mundo,
e pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for
batizado, será salvo; mas quem não crer, será condenado.”
Vocês me dirão: “Eu cri em Cristo, a fé de Cristo
nasceu em minha alma, e desejo ser batizado em água no
Nome do Senhor, como Ele ordenou. Quando podem me
batizar?” É a pergunta desde o profundo de vosso coração.
Porquanto vocês creram em Cristo de todo o coração,
bem podem ser batizados. E que Cristo lhes batize com
Espírito Santo e Fogo, e produza em vocês o novo
nascimento.
“A EDUCAÇÃO DESDE O JARDIM DO ÉDEN.”
Este livreto contém um extrato traduzido da Conferência original em
espanhol, que pode ser encontrada na íntegra no site www.carpa.com.
Tradução e Publicação: “A LUZ DO NOVO DIA”. Campo Largo, Paraná, Brasil.
www.aluzdonovodia.com.br ‐ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
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em que está vivendo. Por isso se dá a oportunidade às
pessoas que não receberam a Cristo, para que O recebam
como Salvador, e possam ser batizadas em água no Nome
do Senhor; e então Deus as batize com Espírito Santo e
Fogo e produza o novo nascimento nas pessoas.
Portanto, se há alguma pessoa que ainda não recebeu a
Cristo como Salvador, pode faze-lo nestes momentos, e
estaremos orando por você, para que Cristo lhe receba em
Seu Reino, perdoe-lhe, e com Seu Sangue lhe limpe de
todo pecado; seja batizada em água em Seu Nome, e
Cristo a batize com Espírito Santo e Fogo, e produza em
você o novo nascimento.
Com nossas mãos levantadas ao Céu, a Cristo, e com
nossos olhos fechados:
“Pai Celestial, no Nome do Senhor Jesus Cristo
venho a Ti, trazendo ante Ti todas estas pessoas que
estão recebendo a Cristo como único e suficiente
Salvador. Receba-lhes em Teu Reino, eu Te rogo, no
Nome do Senhor Jesus Cristo. Amém”
E agora, repitam comigo esta oração:
“Senhor Jesus Cristo, escutei a pregação do Teu
Evangelho, e Tua Fé nasceu em meu coração.
Creio em Ti com toda a minha alma. Creio em Tua
Primeira Vinda, e creio em Teu Nome como o único
Nome debaixo do Céu, dado aos homens, em que
podemos ser salvos.
Creio em Tua morte na Cruz do Calvário, como o
Sacrifício de Expiação por meus pecados e pelos de todo
ser humano.
Reconheço que sou pecador, e necessito um Salvador,
um Redentor. Dou testemunho público da minha fé em
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dia, e tinha esse companheirismo. Ou seja, Adão veio a ser
amigo de Deus, e o companheirismo era muito bom. E
com certeza, todos os dias, ao falar com ele, ia ensinandolhe mais coisas, e ia obtendo mais conhecimento. Como os
amigos falam um com o outro, ou o professor fala com os
alunos, assim Deus visitava a Adão e falava com ele.
Deu-lhe uma companheira, tirando-a dele mesmo (do
próprio Adão), e trouxe-a e a apresentou a Adão. Quando
Adão acordou do sono, da anestesia – vejam – Deus veio a
ser cirurgião, anestesista e formador de outra pessoa, onde
colocou o espírito feminino que estava em Adão; porque
Adão era varão e varoa, ou seja, homem e mulher.
Eva estava em Adão, assim como a Igreja do Senhor
Jesus Cristo estava em Jesus Cristo; e por isso ambos são
uma só carne – Adão e Eva. E por isso a Igreja do Senhor
Jesus Cristo e Cristo são uma só carne. Por isso a Igreja do
Senhor Jesus Cristo é chamada “o Corpo Místico de
Cristo”; Cristo e Sua Igreja são uma só carne.
Agora, vejam como Deus deu o ensinamento para a
paz e felicidade de Adão e de sua descendência; e para
manter a vida – manter a vida para sempre.
Recordem que Deus lhe disse: “O dia em que comas
dessa árvore, morrerás.” E se não comesse? Pois não ia
morrer. E encontramos que Adão depois comunicou esse
ensinamento a Eva, mas veio outro indivíduo e trouxe um
ensinamento contrário ao que Deus dera a Adão e Adão
passara a Eva.
É importante a pessoa se manter no ensinamento
divino correto, que é dado para Sua Igreja, sem tirar nem
acrescentar. E Eva, ao aceitar o ensinamento contrário
(ainda que ela tinha recebido primeiro o ensinamento cor-
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reto), ao receber o ensinamento contrário, então produziuse o problema no qual Adão e Eva morreram; e assim a
morte entrou à raça humana.
Agora, encontramos que quando uma pessoa viola as
leis de seu país, está pecando contra as leis de seu país; e
sendo assim está pecando contra seu país; porque o pecado
é a violação da lei do país. Assim também o pecado diante
de Deus é a violação da Lei ou Leis Divinas. E assim
como há um juízo, também há leis para julgar aos
violadores da lei e também as sentenças que correspondem
a esses delitos, assim também é no Programa Divino.
As leis terrenas são tipo e figura das Leis Celestiais.
Por isso, quando Deus deu a Lei, Mandamentos e Estatutos ao povo hebreu, depois também diz, em Deuteronômio, capítulos 28, 29 e 30, as bênçãos e as maldições.
Ou seja, os benefícios e bênçãos que vêm aos que guardam
as Leis Divinas, e as maldições que vêm, os juízos que
vêm, aos que violam, que não obedecem as leis divinas
dadas para o povo.
Nas bênçãos está tudo o que Deus tem para os que são
obedientes à Voz de Deus. Essas bênçãos, Deus disse a
Moisés que dissesse a Josué que quando entrassem na terra
prometida, seis tribos fossem ao Monte Sinai para falarem
essas leis, essas bênçãos, em alta voz ao povo; e o povo
estaria na parte baixa, no vale, escutando. E aí toda a
montanha, pois, cheia de pessoas falando e escutando
essas leis.
E depois, as maldições seriam faladas no Monte Ebal,
e aí o povo estaria nesse monte escutando as maldições;
porque Deus colocou diante do povo a bênção e a maldição, a vida e a morte; e recomenda ao povo que escolha o
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quê? A bênção! Porque a bênção é a vida. E toda pessoa
quer bênção. Portanto, é necessário ter um ensinamento
que nos mostre o Programa Divino para obtermos essas
bênçãos de Deus.
Quem faz pouco caso do ensinamento divino para o
tempo, Era e Dispensação que lhe tocou viver, e o Pacto
Divino correspondente a esse tempo em que a pessoa vive,
receberá o quê? As maldições. Quem escuta a Voz de
Deus, receberá o quê? As bênçãos de Deus.
Cristo ordenou a pregar o Evangelho a toda criatura,
dando a conhecer o Pacto, o Novo Pacto que Deus
estabelece com o povo, com o ser humano, com o
Sacrifício de Cristo na Cruz do Calvário.
A bênção no Monte Sião, na Igreja, é grande. E se
prega educando ao povo para que tenha as bênçãos de
Deus no tempo, Era e Dispensação que lhes toca viver.
Isto é educando no Monte Espiritual de Sião, que é a Igreja
do Senhor Jesus Cristo; isto é uma educação para a paz e
felicidade dos crentes em Cristo.
Foi por isso que Cristo ordenou que se pregue o
Evangelho a toda criatura, trazendo uma educação para
Salvação e Vida eterna, para que assim a pessoa recebesse
essa revelação de Salvação e Vida eterna através de Cristo,
nosso Salvador.
Por isso, sempre que se prega o Evangelho de Cristo,
se dá a oportunidade às pessoas que recebam a Cristo
como Salvador; porque a fé de Cristo nasce na alma, no
coração da pessoa quando escuta a pregação do Evangelho
de Cristo. “Porque com o coração se crê para a justiça, e
com a boca se confessa para Salvação.” Porque a fé vem
pelo ouvir da Palavra do Senhor para a Era e Dispensação

