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Cayey, Porto Rico
Buscamos em Êxodo, capítulo 19, versículo 5, onde
nos diz... E também, São Mateus, capítulo 13, versículo 44.
Aqui nos diz, em Êxodo 19, do versículo 5 em diante:
“Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz
e guardardes a minha aliança, então sereis o meu especial
tesouro sobre todos os povos, porque toda a terra é
minha.”
E São Mateus, capítulo 13, versículo 44, diz:
“Também o reino dos céus é semelhante a um tesouro
escondido num campo, que um homem achou e escondeu;
e, pelo gozo dele, vai, vende tudo quanto tem, e compra
aquele campo.”
Que Deus abençoe nossas almas com Sua Palavra, e
nos permita entende-la.
Nosso tema para esta ocasião, é: “O CHAMADO
FINAL DAS DOZE TRIBOS DE ISRAEL.”
As doze tribos de Israel, no tempo do filho de Salomão,
Roboão, foram divididas (as tribos de Israel) em dois
reinos; sendo assim, duas partes: uma parte do grupo foi
dividida em dez tribos, para o reino do norte, com Jeroboão, descendente de José, e duas tribos para o reino do
sul, com Roboão, descendente de Salomão (filho de Salomão), por causa do pecado de idolatria de Salomão.
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Sempre é importante que quanto mais nos passem os
anos, mais nos agarremos de Deus. Recordem isso para
sempre estarem bem agarrados de Deus e Seu Programa
correspondente a este tempo final.
As tribos do norte continuaram com a idolatria. Foram
as tribos que colocaram dois bezerros de ouro – um em Dã
e outro em Betel; e isso foi causa de pecado nas tribos do
norte.
E esse bezerro de ouro trouxe muitos problemas a
Israel; trouxe problemas no tempo de Moisés, e agora
vemos que também, no tempo do rei Jeroboão, o qual era o
rei das tribos do norte que lhe foram dadas por causa do
pecado de Salomão; pecado de idolatria.
E agora, vemos que o reino foi dividido em duas partes:
dez tribos para o reino do norte e duas tribos para o reino
do sul, o reino de Judá. Por isso encontramos que depois
se chamava “o reino de Judá” ou “o reino do sul”; e ao das
dez tribos se chamava “reino de Israel”.
Porém, a promessa é que vão ser unidas as tribos do
norte com as duas tribos do sul (com a tribo de Benjamim
e a tribo de Judá). E sendo assim, será restaurado o Reino
de Davi e Trono de Davi. As dez tribos do norte também
são chamadas “as tribos perdidas de Israel”, porque foram
espalhadas por diferentes nações, e até perderam sua identidade como tribo.
Por isso encontramos que para o tempo final, esse é o
tesouro escondido que o Senhor encontrou e depois o
guardou.
E, para este tempo final, Ele chamará e juntará todos
os que formam parte desse tesouro escondido de São
Mateus, capítulo 13, versículo 44.
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debaixo do Céu, dado aos homens, em que podemos ser
salvos.
Senhor, escutei a pregação do Teu Evangelho e Tua
fé nasceu em meu coração. Creio em Ti com toda minha
alma. Reconheço que sou pecador, e necessito um
Salvador.
Dou testemunho público da minha fé em Ti e da 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.
Quero nascer em Teu Reino; quero nascer de novo.
Quero viver eternamente Contigo em Teu Reino. Faz
realidade em minha vida, Senhor, a Salvação que
ganhaste para mim na Cruz do Calvário. Rogo-Te em
Teu Nome eterno e glorioso, Senhor Jesus Cristo.
Amém.”
E agora, os que estão recebendo a Cristo como
Salvador, dirão: “Quando podem me batizar?”
Pois Cristo disse: “Ide por todo mundo, e pregai o
Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado, será
salvo; mas quem não crer, será condenado.” [São Marcos
16:15-16]
Porquanto vocês creram de todo coração, bem podem
ser batizados. E que Cristo lhes batize com Espírito Santo
e Fogo, e produza em vocês o novo nascimento. E nos
continuaremos vendo eternamente no Reino de Cristo,
nosso Salvador.
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Para o qual e pelo qual o próprio Yeshua (ou Jesus)
falou profeticamente, e disse, em São Mateus, capítulo 24,
do versículo 30 ao 31, e disse:
“Então aparecerá no céu o sinal do Filho do homem;
e todas as tribos da terra se lamentarão, e verão o Filho
do homem, vindo sobre as nuvens do céu, com poder e
grande glória.
E ele enviará os seus anjos com grande voz de
trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos desde os
quatro ventos, de um extremo do céu até o outro.”
Estes escolhidos são os judeus; e os juntará neste
tempo final. Como Cristo diz que vai junta-los? Enviando
a Seus Anjos. Seus Anjos são as Duas Oliveiras de
Zacarias, capítulo 4, do versículo 1 ao 14.
E com estes ministérios das Duas Oliveiras, que são os
ministérios de Moisés e Elias para o tempo final (as Duas
Oliveiras de Apocalipse, capítulo 11, do versículo 1 ao 11,
e Zacarias, capítulo 4, do versículo 1 ao 14), aí temos a
revelação divina de como é que Ele vai juntar o tesouro
que Ele escondeu. Ele o recolherá. Esses são os judeus.
Por isso lemos ao princípio, no capítulo 19, versículo 5,
do Êxodo, que Deus diz: “Vós sois meu especial tesouro.”
O tesouro que está repartido (escondido em todas as
nações) é a descendência de Israel; descendência de
Abraão. São os judeus espalhados pelo mundo inteiro.
E a parte mais importante desse tesouro são os 144 mil
hebreus – 12 mil de cada tribo; porque esses são os que
vão estar no Milênio como eunucos, auxiliando ao Rei e à
Rainha, auxiliando ao Filho de Davi – o Rei prometido
para o povo hebreu, o Príncipe de Paz, descendente do rei
Davi, o qual se sentará no Trono de Davi e restaurará o
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Reino de Davi. Esta restauração está prometida em
Ezequiel, capítulo 37; e também está prometida no
capítulo 34. Portanto, o que se assentará no Trono de Davi
será “o Davi” – “o Filho de Davi”.
Recordem que quando promete que Davi se assentará
no Trono e reinará, refere-se a um descendente do rei Davi
que se assentará no Trono de Davi e terá o título de “o
Davi” ou “Filho de Davi”.
Portanto, estejamos preparados, porque de um momento a outro, o Senhor sairá de Sua Obra de Intercessão; sairá
de ser o Sumo Sacerdote, intercedendo pelos crentes; se
converterá no Leão da Tribo de Judá, Rei e Juiz de toda a
Terra.
Para esse tempo, então, já não haverá oportunidade de
Salvação para as pessoas, porque já terá se completado a
Igreja do Senhor Jesus Cristo e já não haverá Sangue sobre
o Propiciatório no Templo de Deus celestial.
Estamos em um tempo muito importante, onde, de um
momento a outro, Cristo deixa o Trono de Intercessão e se
converterá em Trono de Juízo; e Cristo se converterá no
Leão da Tribo de Judá, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores; e Sua Voz na Terra (em Sua Igreja) clamando como
quando um leão ruge, e Sete Trovões emitindo Suas Vozes;
ou seja, Cristo falando em forma consecutiva no meio de
Sua Igreja; o Anjo do Pacto de Apocalipse, capítulo 10,
falando à Sua Igreja.
Temos visto: “O CHAMADO FINAL DAS DOZE
TRIBOS DE ISRAEL.”
Se há alguma pessoa que ainda não recebeu a Cristo
como Salvador pode faze-lo nestes momentos, e estaremos
orando por você; quer seja que se encontre aqui presente,

O CHAMADO FINAL DAS DOZE TRIBOS...

7

ou esteja em outro país, escutando nestes momentos. Para
o qual, podem passar à frente, e estaremos orando por você.
Podem passar à frente para receber a Cristo como único e
suficiente Salvador.
Neste tempo estão entrando os últimos escolhidos do
cristianismo, da Igreja, ao Corpo Místico de Cristo; e em
breve entrarão à Dispensação do Reino, os hebreus, para
serem restaurados no Reino de Deus e serem estabelecidos
no Reino de Deus, conforme ao Programa Divino.
Este é o tempo para o chamado final dos que completarão a Igreja do Senhor Jesus Cristo, escritos no Céu, no
Livro da Vida do Cordeiro; e depois para os hebreus,
começando com os 144 mil hebreus – 12 mil de cada tribo.
Vamos ficar em pé para orar pelas pessoas que em
diferentes países estão recebendo a Cristo como único e
suficiente Salvador.
“Pai nosso que estás nos Céus, bendito é Teu Nome
para sempre. Venho a Ti no Nome do Senhor Jesus
Cristo com todas estas pessoas que em diferentes países
estão recebendo a Cristo como único e suficiente
Salvador. Receba-lhes em Teu Reino. Rogo-Te no Nome
do Senhor Jesus Cristo.”
E agora poderão repetir comigo a oração que estaremos fazendo, todos os que estão recebendo a Cristo em
diferentes países nestes momentos:
“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. Creio em Tua morte na Cruz do
Calvário como o Sacrifício de Expiação por nossos
pecados. Creio em Teu Nome como o único Nome

