Onde Está a
Verdadeira Igreja
de Deus Hoje?
por Roderick C. Meredith

Milhares de diferentes denominações
afirmam estar seguindo a Jesus Cristo. No entanto, eles
ensinam milhares de diferentes “evangelhos” e
discordam sobre inúmeros pontos da doutrina.
Jesus Cristo é a cabeça de todas estas
denominações? Cristo é dividido? Ou
existe uma verdadeira Igreja de Deus que está
além desta Babilônia religiosa? Como pode
você reconhecer a verdadeira Igreja de Deus? Este
livreto irá ajudá-lo a entender!
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Armageddon and Beyond

A

lguma vez você pensou por que nasceu? O que o seu
futuro será no após vida? O que você vai realmente estar
fazendo por toda a eternidade? Você vai ficar sentado o
dia todo, tocando uma harpa, ou olhando passivamente
para a face de Deus? Ou Deus tem algo muito mais incrível e maravilhoso planejado para você?
Você já desejou poder encontrar uma igreja que realmente entenda as profecias do fim dos tempos na Bíblia, como elas se aplicam
a manchetes de hoje e os eventos futuros próximos que afetarão sua
vida? Você tem procurado por uma igreja que poderia ajudá-lo a entender o verdadeiro significado da própria vida e que poderia explicar
para onde você e sua nação serão dirigidos nos próximos anos?
Você já desejou poder encontrar uma igreja onde os ministros realmente pregam directamente da Bíblia e o ajudam a “fazer sentido”
de suas palavras- incluindo suas muitas profecias específicas? Você
deseja uma igreja onde todos os membros trazem suas Bíblias para os
serviços, e onde todos realmente acreditam no que a Bíblia diz e estão
tentando viver pelo verdadeiro “cristianismo do primeiro século” que
Jesus Cristo e Seus apóstolos viveram e pregaram?
Você tinha a esperança de encontrar uma igreja onde pessoas de todas as raças e origens são aceitos com calor e amor, e onde o commando
de Cristo para amar um ao outro é refletido na “atmosfera familiar”
quando os membros da igreja se reúnem para adoração e companheirismo? Meus amigos, existe uma igreja que acredita genuinamente na
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inspiração divina da Bíblia Sagrada e está realmente tentando fazer
o que a Bíblia diz em todas as fases e facetas da vida. É uma igreja que
tem nenhum outro “livro sagrado” ou “tradições” da igreja que tomem
o lugar da Bíblia em qualquer coisa. Esta igreja não é um edifício ou
uma corporação ou uma invenção de seres humanos. É um organismo
espiritual com uma história que remonta a Jesus Cristo e os apóstolos.
É uma igreja muito pequena - o “pequeno rebanho” descrito por Jesus
Cristo (Lucas 12:32) - mas sempre existiu desde o tempo de Cristo e
existirá no final da era, quando seus membros fiéis forem levados a um
“Lugar de segurança” (veja Apocalipse 12) antes da Grande Tribulação
realmente começar. Você quer fazer parte de tal igreja, cujos membros
em breve se tornarão os reis e sacerdotes ajudando a governar esta
terra sob Jesus Cristo? (Apocalipse 5:10).
Onde Está o Povo de Deus?
O homem sentado à minha frente estava compartilhando seus pensamentos sinceramente.
“Eu costumava pensar que as pessoas de Deus estavam espalhadas
através das várias denominações ”, ele exclamou. “No entanto, mais
eu leio a Bíblia, mais eu sinto que deve haver uma Igreja verdadeira
em algum lugar na terra composta de pessoas que realmente fazem
o que o Bíblia diz. Mas como eu posso saber? Como posso ter certeza
onde Deus está Trabalhando hoje?”
Agora, a grande questão é: como você pode saber? Como você pode
estar seguro?
Hoje, muitas igrejas chamam a si mesmas de cristãs. Algumas praticam batismo por imersão em água. Outras apenas “polvilham” ou
derramam água na cabeça dos candidatos ao batismo. Muitas igrejas
mantêm o que eles chamam de “Ceia do Senhor” todos os domingos
de manhã. Outras observam estes costumes uma vez por mês ou
trimestralmente, ou apenas uma vez por ano. A maioria das igrejas
observam o domingo como seu dia de adoração, enquanto poucas observam o sábado de sexta-feira pôr do sol a o sábado pôr do sol. Outros
dizem que o dia da adoração não importa de forma alguma.
As igrejas são chamadas por todos os tipos de nomes: Episcopal,
Batista, Santidade, Luterana, Presbiteriana, Católica, Metodista,
Pentecostal e outros. Mais importante, as várias igrejas deste mundo
têm diferentes conceitos de Deus. Alguns acham que Deus é um au2
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tocrata feroz que assa os pecadores num fogo do inferno iternamente
ardente. Outros pensam em Deus como simplesmente a “faísca divina” que de alguma forma começou todas as vidas, mas que tem muito
pouco a ver com eventos cotidianos e não se preocupa com o “estilo
de vida” da humanidade. No entanto, estas diferentes igrejas chamam
a si mesmas “Cristãs” - elas usam o nome de Cristo.
Isto faz alguma diferença? Deus deixou que os seres humanos procurassem e chamassem suas igrejas por vários nomes, e escolhessem
entre vários dias em que adorar, vários modos de batismo e diferentes
ensinamentos doutrinários?
Onde Esta Deus?
Deus tem algo a dizer sobre tudo isto?
Sim ele tem!
Em algum lugar nesta terra, Deus tem verdadeiros servos que
fielmente proclamam plenamente as advertências do fim dos tempos a que todos devemos prestar atenção. Deus inspirou seu profeta
Amós a nos dizer: “Certamente o Senhor Jeová não fará coisa alguma,
sem ter revelado o seu segredo aos seus servos, os profetas. Bramiu o
leão, quem não temerá? Falou o Senhor Jeová, quem não profetizará?”(Amós 3: 7-8).
Hoje, eventos surpreendentes estão no horizonte imediato.
Eles estão profetizados em sua Bíblia. Um quarto de toda a Bíblia
é dedicado a profecia. E o apóstolo Paulo escreveu: “que pregues a
palavra, instes a tempo e fora de tempo (estar preparado dentro e fora
de tempo), redarguas (argumenta), repreendas, exortes, com toda a
longanimidade e doutrina. Porque virá tempo em que não sofrerão
a sã doutrina; mas, tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si
doutores conforme as suas próprias concupiscências; e desviarão os
ouvidos da verdade, voltando às fábulas”(2 Timóteo 4: 2–4).
O seu ministro prega a mensagem completa da Bíblia? Ele explica
regularmente e deixa claro para você e seus entes queridos, o poderoso fim dos tempos nas profecias da Bíblia? A Bíblia lista muitos
eventos específicos para que os verdadeiros cristãos devam estar
observando. Estes eventos deverão em breve demonstrar claramente que a humanidade está no final da presente idade - a idade do
governo do homem sobre a terra sob a influência de Satanás, o Diabo
(Apocalipse 12: 9).
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Muitos líderes religiosos falam sobre o “fim dos tempos”. Mas,
em toda a honestidade, quem está dizendo a você sobre os eventos
específicos que você deveria observar? E quem está ajudando você,
hoje, a entender o significado real por trás dos tumultos traumáticos
no tempo, os crescentes terremotos, ataques terroristas e as terríveis
guerras na África, no Oriente Médio e em outros lugares que estão
ameaçando cada vez mais este planeta?
Quem está realmente “fazendo sentido” sobre tudo isto? Jesus
disse: “Se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente,
sereis meus discípulos e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará”(João 8: 31-32). Novamente, se você deve permanecer na “palavra” de Cristo, quem está realmente fazendo essa palavra “ter vida?”
Quem está continuamente citando - não a partir dos escritos seculares deste mundo - mas do palavra inspirada de Deus? Quem está
constantemente desafiando você: “Examinai tudo. Retende o bem”(1
Tessalonicenses 5:21)?
Outra questão vital a considerar: onde está a verdade completa a
ser pregada hoje em dia?
“Oh, todas as igrejas têm as mesmas crenças básicas!”, Muitos
dirão. Ou: “Ninguém tem o monopólio da verdade. Nós realmente não
podemos saber sobre estas coisas de qualquer maneira, então todas as
religiões são essencialmente válidas desde e quando as pessoas sejam
sinceras!”
Tenho a certeza que muitos de vocês já ouviram este tipo de
raciocínio antes. Se não há um Deus real, ou se a Bíblia Sagrada não
é verdadeiramente inspirada, então tal raciocínio pode se levantar.
Mas isto não é o caso! Possivelmente as instruções mais básicas de
Jesus Cristo são estas palavras: “nem só de pão viverá o homem, mas
de toda palavra de Deus”(Lucas 4: 4). A verdadeira Igreja de Deus
deve necessariamente reconhecer este mais importante fundamento
de todos os ensinamentos cristãos! A liderança da igreja e membros
individuais da igreja, talvez ainda não sejam perfeitos, mas devem
pelo menos reconhecer que a palavra de Deus é a base para o conhecimento da Verdade que seu Criador pretendia. Pois sem a Bíblia - sem
a instrução inspirada do próprio Deus na Sua palavra inspirada – tudo
o que resta são os bilhões de opiniões humanas: “É assim que eu sinto!
”ou:“ É assim que me parece! ”
Você compreende?
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Então, se Deus tem uma verdadeira Igreja nesta terra, Ela deve
reconhecer a autoridade inspirada da Bíblia, e deve basear seu ensinamento solidamente sobre esse alicerce! Como o apóstolo Paulo foi
inspirado a escrever: “Mas, se tardar, para que saibas como convém
andar na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, a coluna e firmeza
da verdade”(1 Timóteo 3:15).
Mais uma vez, qual é a verdade? Jesus disse em sua Bíblia:
“Santifica-os na verdade; a tua palavra é a verdade”(João 17:17).
Onde quer que a verdadeira Igreja esteja, é a coluna e “firmesa”
(como a palavra “a coluna” deve ser traduzida em 1 Timóteo 3:15)
a Verdade. É o protetor da verdade. Paulo também nos diz que os
verdadeiros Cristãos - aqueles que compõem a verdadeira Igreja - são
“concidadãos dos Santos e da família de Deus; edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina”(Efésios 2: 19-20).
E se, como Paulo escreveu, a verdadeira Igreja foi construída sobre
o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo o próprio Jesus Cristo a
principal pedra angular, então os escritos dos apóstolos e dos profetas – não opiniões humanas ou “sentimentos” –devem ser a base da
doutrina e prática.
A declaração inspirada de Paulo sobre a verdadeira Igreja sendo
a coluna e firmesa da verdade é extremamente importante! Para que
através da Igreja de Deus, as pessoas possam entender o propósito
supremo para a existência da humanidade. Eles devem aprender em
detalhes sobre o grande plano de Deus para a humanidade e como ele
está elaborando esse plano. Eles devem entender o vital um quarto
da Bíblia que é profético. Eles devem entender o significado real dos
correntes eventos relacionados à profecia bíblica. Isto fará com que
a leitura do jornal deles e exibição de notícias do mundo na televisão
verdadeiramente “venham ao vivo.”
Então, os membros da verdadeira Igreja de Deus saberão como
siguir o mandamento de Jesus: “Vigiai, pois, em todo o tempo, orando,
para que sejais havidos por dignos de evitar todas essas coisas que
hão de acontecer e de estar em pé diante do Filho do Homem”(Lucas
21:36). Estas pessoas verdadeiramente convertidas terão então a
proteção divina do proprio Deus durante a terrível Grande Tribulação
que Jesus Cristo especificamente profetizou que ocorreria pouco
antes de seu regresso (Mateus 24: 21-22).
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Estes verdadeiros cristãos - membros da verdadeira Igreja,
aprendendo toda a Verdade - seram poupados da horripilante “hora
de julgamento” que em breve descerá nesta terra! Porque Jesus
prometeu ás pessoas nesta Igreja: “Como guardaste a palavra da
minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que
há de vir sobre todo o mundo, para tentar os que habitam na terra”
(Apocalipse 3:10).
Você, pessoalmente, gostaria de ser protegido durante os anos
traumáticos que logo virão? Ou você preferiria estar “confortável” assistindo seja qual for a igreja em que você tenha crescido - ou que você
agora participe – que compreenda ou não a verdadeira verdade?
Uma Igreja “Confortável”?
Você deve procurar uma igreja onde você possa facilmente “se encaixar” e onde você pode estar “confortável”? Um colunista do ‘Charlotte
Observer’ escreveu recentemente: “Confortável na igreja”. Esta frase
sempre me fez louco. A ideia de que iríamos à igreja para nos sentirmos confortáveis, estar confortável, estar com as pessoas em torno de
quem estamos confortávais, é ofensivo, enlouquecedor e simplesmente maluco. “Confortável” é o que eu quero quando coloco meus pés
para ver TV. Conforto para os que eu conheço que vão à igreja é sobre
classe, nível de educação, clube de campo e raça. E sim, muitas vezes
sobre a vantagem da política. Nós gostamos de adorar com pessoas
que pensam como nós, que se parecem conosco e dirigem os mesmos
tipos de carros que dirigimos. “Tenho certeza que você está familiarizado com estas atitudes. Mas esta é a abordagem da verdadeira
religião que Jesus Cristo ensinou seus verdadeiros seguidores?
Por favor, ouça o próprio Cristo: “Se alguém vier a mim e não
aborrecer (amar menos) a seu pai, e mãe, e mulher, e filhos, e irmãos,
e irmãs, e ainda também a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E qualquer que não levar a sua cruz e não vier após mim não pode
ser meu discípulo... Assim, pois, qualquer de vós que não renuncia a
tudo quanto tem não pode ser meu discípulo”(Lucas 14: 26-27, 33).
Não, Jesus Cristo não pretende que nós nos esforçemos para uma
“confortável” existência em segui-lo! Isto pode parecer estranho para
alguns de vocês que só ouviram falar do evangelho da “paz e prosperidade” que tantos pregam hoje em dia. Mas o verdadeiro Cristo da sua
Bíblia falou constantemente sobre a necessidade de sair da sociedade
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deste mundo, sobre a necessidade de se preparar para a perseguição e
sobre a necessidade de “desistir” à nossa vida para realmente servir o
único que pode na realidade dar a vida eterna!
A verdadeira Igreja é composta de pessoas que genuinamente entregaram as suas vidas a Deus através de Jesus Cristo. Eles terão provado
a si mesmos a existência do verdadeiro Deus, o Criador do céu e a terra.
Eles terão provado a si mesmos a literal inspiração da Bíblia Sagrada
e teram se dedicado a seguir as instruçoes de Jesus Cristo: “Nem só de
pão viverá o homem, mas de toda palavra de Deus”(Lucas 4: 4).
E eles certamente provaram por si mesmos que Jesus de Nazaré
era Deus no carne: que Ele morreu para pagar a penalidade do pecado
por toda a humanidade, ressuscitou dos mortos depois de três dias e
três noites no túmulo (Mateus 12:40) e agora está à direita de Deus Pai
como nosso ativo Sumo Sacerdote, Cabeça Viva e Rei que virá em breve.
Tais pessoas verdadeiramente convertidas se renderão a Cristo
como “Senhor”, aquele a quem eles vão obedecer. Portanto, através de
Cristo vivendo dentro deles através do Espírito Santo (Gálatas 2:20),
eles se esforçarão para viver pelos ensinamentos da Bíblia. Estas são
as pessoas que compõem a verdadeira Igreja de Deus!
Então, se você está disposto a “a ver a realidade”, por favor, esteja
disposto a ouvir o que a Bíblia realmente diz. Porque Deus tem uma
verdadeira Igreja aqui na terra. Essa Igreja está genuinamente preparando seus membros para a vida eterna. Essa Igreja está genuinamente fazendo hoje a obra de Deus. E essa Igreja tem vários “sinais”
notáveis - identificadores de chaves que são claramente mencionadas
na Bíblia - que mostrarão a qualquer pessoa sincera e perspicaz onde
a verdadeira Igreja de Deus está se eles estão dispostos a ouvir com
uma mente aberta!
Você “Precisa” Freqüentar a Igreja?
Na atual confusão religiosa, muitas pessoas tornam-se pelo que eles
chamam de “religião organizada”, e decidem ficar em casa e adorar a
Deus sozinhos, com sua família ou com algumas outras pessoas. Há
algo de errado nisso?
Mesmo que muitas pessoas sinceras tentem justificar a prática de
formar uma igreja “de ficar em casa”, isto é definitivamente errado
por muitas razões. E é totalmente anti-bíblico, exceto em algumas
poucas circunstâncias extremas!
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Aqueles que realmente acreditam na Bíblia entendem que Jesus
Cristo foi a “luz” que Deus enviou ao mundo. Ele foi o nosso exemplo
e seus apóstolos também foram usados como exemplos, uma vez que
totalmente convertidos.
Qual foi o exemplo inspirado de Jesus Cristo? “ E, chegando a
Nazaré, onde fora criado, entrou num dia de Sábado, segundo o seu
costume, na sinagoga e levantou-se para ler”(Lucas 4:16). A prática
de Jesus era participar de cultos de adoração regularmente com os
outros em uma sinagoga “organizada” ou Igreja configurada! Pois
Deus já havia chamado o Sábado de uma “santa convocação” – que
significa “assembléia comandada”. Assim, Jesus Cristo obedeceu a
este comando, nos dando um exemplo.
Descobrimos que, mesmo depois da ressurreição de Jesus, Pedro
e os antigos apóstolos se reuniam regularmente no templo tanto nos
Sábados semanais como anuais. De fato, a Igreja do Novo Testamento
realmente começou não no Natal ou na Páscoa, mas num dos Dias
Santos ordenados por Deus, o dia de Pentecostes! (Atos 2: 1). Então
os primeiros discípulos se encontraram regularmente com outras
pessoas no templo de Jerusalém (Atos 2: 46–47).
Quando chegou o tempo de Deus para Paulo se tornar ativo no ministério: “ E partiu Barnabé para Tarso, a buscar Saulo; e, achando-o,
o conduziu para Antioquia. E sucedeu que todo um ano se reuniram
naquela igreja e ensinaram muita gente. Em Antioquia, foram os discípulos, pela primeira vez, chamados cristãos” (Atos 11: 25-26). Note
que Paulo e Barnabé “se reuniram” com a “Igreja”. Então havia uma
Igreja “organizada” que se reuniam juntos regularmente! Ainda mais
tarde, lemos: “E Paulo, como tinha por costume, foi ter com eles e, por
três sábados, disputou com eles sobre as Escrituras”(Atos 17: 2).
O inspirado escritor de Hebreus nos diz: “E consideremo-nos
uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras, não
deixando a nossa congregação, como é costume de alguns; antes,
admoestando-nos uns aos outros; e tanto mais quanto vedes que se
vai aproximando aquele Dia. Porque, se pecarmos voluntariamente,
depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta
mais sacrifício pelos pecados” (Hebreus 10: 24-26) Esta escritura vital
na palavra de Deus não nos diz deixando a nossa congregação como os
outros. Também nos diz para “admoestando-nos” uns aos outros ao
amor e às “boas obras”.
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Algumas almas equivocadas podem presumir que, se acabaram de
se encontrar em casa com a família e amigos, eles poderiam estimular
uns aos outros para o bom trabalho. Esta abordagem vai claramente
contra o número esmagador de exemplos bíblicos que os verdadeiros
servos de Deus fizeram e que deveriam reunir-se como uma igreja
organizada, liderada não por algum leigo que decide para “nomear-se” para o ministério, mas por um profissional corretamente treinado e ordenado verdadeiro ministro de Jesus Cristo! A Bíblia enfatiza
que “E ninguém toma para si essa honra, senão o que é chamado por
Deus” (Hebreus 5: 4).
Em meus mais de 50 anos no ministério de Cristo, lidei com um
número de homens e mulheres que decidiram retirar-se da “religião
organizada”. Ao fazer isso, eles adotaram um “só Jesus e eu” como
abordagem para a igreja, não reconhecendo que Deus estabeleceu um
padrão claro de liderança em Sua Igreja. Muitos dos homens, privando eles mesmos de bons conselhos, acabaram assumindo os deveres
de ministério, ou virtualmente “nomeando-se” como ministros de
Jesus Cristo. Em quase todos os casos, esses homens eram obviamente auto-intencionados, geralmente “teimosos” e genuinamente
relutantes em ser ensinados e liderados por outros. Eles desejavam
ser “importantes” aos seus próprios olhos e aos olhos de sua família
ou amigos chegados, tomando sobre eles mesmos o estabelecer duma
“igreja doméstica” e atuar como ministro ou líder.
Estes homens aparentemente esqueceram o poderoso exemplo de
Coré e seus seguidores que rejeitaram a liderança do servo designado
por Deus Moisés e argumentaram que “todo o homem” tinha o direito
de agir como líder espiritual! Estes indivíduos obstinados desafiaram Moisés e Arão com estas palavras: “Demais é já; pois que toda a
congregação é santa, todos eles são santos, e o Senhor está no meio
deles”(Números 16: 3). Deus mostrou a Sua atitude para com esta
“toda a congregação é santa”, tendo a terra aberto e engolido vivos
estes rebeldes teimosos (vv. 28-34)!
Em nossos dias, separando-se dos verdadeiros ministros de Deus
e também separando-se de fazer parte do Trabalho que Cristo está
realizando, através da Sua verdadeira Igreja, a pregação do Evangelho
a “todas as nações” (Mateus 28: 19–20), estas pessoas estão fugindo
da sua responsabilidade de fazer parte do corpo ativo de Jesus Cristo.
Eles não estão aprendendo as lições de trabalhar juntos como parte
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desse corpo, não estão aprendendo a verdade completa de forma
equilibrada, não estão aprendendo a humildemente receber e agir de
acordo com a exortação necessária e correção que todos os cristãos
recebem na verdadeira Igreja de Deus.
Pelo contrário, estes indivíduos acabam na “margem” do povo de
Deus, não interagindo e aprendendo como parte de uma verdadeira
comunhão eclesiástica. Estes líderes religiosos autonomeados e seus
seguidores geralmente tornam-se desviados por idéias estranhas e
novidades doutrinárias. Tambem, e muito importante, eles mostram ao
Cristo vivo que lhes falta fé em capacidade de liderar a Igreja, que Deus
nos diz que é sua responsabilidade (Efésios 1: 22–23; Colossenses 1:18)!
A Igreja que Jesus Construiu
Jesus perguntou a seus discípulos: “Quem dizem os homens ser o
Filho do Homem? E eles disseram: Uns, João Batista; outros, Elias, e
outros, Jeremias ou um dos profetas”(Mateus 16: 13–14).
Mas Pedro respondeu: “ Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo”
Então Jesus continuou: “tu és Pedro e sobre esta pedra edificarei a
minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela” (v. 18).
Jesus aqui disse muito claramente que Ele iria construir uma
“igreja” - que simplesmente significava na inspirada língua grega um
“grupo” ou “multidão” de pessoas. Jesus chamou de “minha” igreja não apenas qualquer grupo ou multidão ou igreja.
Ao longo do Novo Testamento, Deus indica claramente, vez após
vez, que Seu povo - Sua Igreja - seria um número pequeno durante esta
idade, e muitas vezes seria perseguido. Ele disse: “Não me escolhestes
vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei, para que vades e deis
fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu
nome pedirdes ao Pai ele vos conceda. Isto vos mando: que vos ameis
uns aos outros. Se o mundo vos aborrece, sabei que, primeiro do que
a vós, me aborreceu a mim. Se vós fôsseis do mundo, o mundo amaria
o que era seu, mas, porque não sois do mundo, antes eu vos escolhi do
mundo, por isso é que o mundo vos aborrece”(João 15: 16-19).
Onde quer que estejam, é óbvio que as pessoas verdadeiras de
Deus não “encaixam” verdadeiramente neste mundo e na sua sociedade. Jesus continuou: “Se a mim me perseguiram, também vos
perseguirão a vós”(v. 20). E jesus chamou o seu povo de “ó pequeno
rebanho” (Lucas 12:32).
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Jesus disse: “Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta,
e espaçoso, o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que
entram por ela; E porque estreita é a porta, e apertado, o caminho
que leva à vida, e poucos há que a encontrem”(Mateus 7: 13–14).
Lembre-se, então, apenas alguns entram pelo portão reto. Apenas
uns poucos realmente entendem e fazem parte da verdadeira Igreja
de Deus hoje em dia!
Aviso: “ Nem todo o que me diz: Senhor, Senhor! entrará no Reino dos
céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus”(Mateus 7:21). Jesus declarou claramente que Seu verdadeiro povo deve ser
obediente à vontade do Pai. Eles devem fazer o que Deus Pai manda.
Agora, veja como isto se aplica diretamente à verdadeira Igreja.
Através de todo o Novo Testamento, o termo “mulher” é usado como
um símbolo da igreja. Em 2 Coríntios 11: 1–2, a verdadeira Igreja é
retratada como a “noiva” prometida de Cristo. Em Apocalipse 17, a
grande falsa igreja é chamada de “prostituta” (v. 1) e a “mulher” (v. 3)
sentada em uma besta de cor escarlate.
Quase todos os estudiosos reconhecem que em Apocalipse 12, a
verdadeira igreja é retratada como a noiva. Ela está sendo “perseguida” pelo “Dragão” - descrito no versículo 9 como Satanás, o Diabo.
Apesar de membros zelosos serem levados para um lugar de segurança, no verso 17 Deus descreve o diabo como indo fazer guerra com o
“remanescente” da Igreja verdadeira - aqueles deixados para trás.
Em Apocalipse 14:12, Deus continua descrevendo Seu povo fiel:
“ Aqui está a paciência dos santos; aqui estão os que guardam os
mandamentos de Deus e a fé em Jesus” Estas são as pessoas, que Deus
indica, que seram protegidos da breve vinda da Grande Tribulação e
as terríveis pragas de Deus que se seguem imediatamente!
Faz alguma diferença como você adora a Deus? Claro você pode
adorar na igreja de “sua escolha” - como os anúncios de domingo das
páginas religiosas costumam dizer. Claro que você pode seguir as
idéias de seus pais, amigos e associados! Mas eles estarão lá para protegê-los durante a vindoura turbulência mundial? Mais importante,
eles estarão lá para “salvá-los” no julgamento de Deus?
Por que não provar a si mesmo que a Bíblia é a revelação inspirada
do Criador, do conhecimento espiritual básico de outra forma inacessível para a humanidade? Por que não ver o que a palavra de Deus – a
Bíblia - diz sobre onde a verdadeira Igreja de Deus está hoje?
11

Onde Está a Verdadeira Igreja de Deus Hoje?
“Sinais” Identificativos
Nós já vimos que Jesus disse que Ele construiria a Sua Igreja.
Descobrimos que a Bíblia descreve essa Igreja como uma pequena
e perseguida Igreja - que certamente não faz parte desta sociedade
mundial. É uma Igreja que faz a vontade de Deus Pai. E mantém os
Dez Mandamentos dados como um modo básico de vida por Deus
Todo-poderoso.
Obviamente, muitas igrejas diferentes são pequenas. Muitas são
perseguidas. Algumas são perseguidas porque parecem provocar deliberadamente outras e assim trazem perseguição desnecessária sobre
si mesmas— não por causa de uma mensagem bíblica, mas por causa
de impensadamente e arrogantemente tentar “ forçar sua religião”
pelas gargantas de outras pessoas.
Muitos pequenos grupos religiosos não ortodoxos sentem sinceramente que não são “parte deste mundo”. Talvez eles usem trajes
distintos – chapéus pretos e gorros pretos, roupas simples e lisas ou
roupas interiores especiais – para “Provar” isto para si mesmos e para
os outros. Mas ser pequenas, e às vezes perseguidas e não da sociedade deste mundo são princípios que podem ser aplicados de maneiras
estranhas. Uma “chave” bíblica para propriamente compreender
e aplicar os princípios acima citados está na revelação do apóstolo
Paulo que declara que Deus deu aos cristãos o espírito de “uma mente
sã” (2 Timóteo 1: 7).
Mas, além da descrição geral acima descrita da verdadeira Igreja,
há alguns sinais de identificação específicos que indiquem inequivocamente onde a Igreja de Deus está hoje?
Felizmente, existem.
Por uma questão de brevidade, vou listar e explicar apenas cinco
destes “Sinais” para que, se sua mente estiver aberta, você saiba como
reconhecer A verdadeira Igreja de Deus na Terra hoje em dia.
O Medo de Deus
Antes de criar a humanidade, Deus criou Lúcifer - um dos três querubins, ou super arcanjos, que originalmente cercaram o seu trono. Em
latim, “Lúcifer” significa “portador de luz” ou “estrela brilhante do
alvorecer” Lúcifer foi originalmente criado como um super poderoso
e belo arcanjo com tremenda sabedoria e capacidade (Ezequiel 28:
11-15). Em Isaías 14: 12–15, Lúcifer é descrito: “Como caíste do céu, ó
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estrela da manhã, filha da alva! Como foste lançado por terra, tu que
debilitavas as nações! E tu dizias no teu coração: Eu subirei ao céu, e,
acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono, e, no monte da congregação, me assentarei, da banda dos lados do Norte. Subirei acima
das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. E, contudo,
levado serás ao inferno, ao mais profundo do abismo.”
Como quase todos os teólogos reconhecem, é óbvio desta e outras
escrituras que a capacidade e beleza de Lúcifer levou a uma grande
quantidade de orgulho. Este orgulho, por sua vez, levou Lúcifer a se
rebelar contra o seu Criador, e seu nome foi mais tarde mudado de
“portador de luz” para Satanás— que literalmente significa “adversário” em hebraico. Lúcifer tornou-se o maior inimigo de Deus.
Em toda a Bíblia, Deus nos mostra que Ele está determinado a não
permitir que alguém entre em seu reino, sendo um potencial adversário um potencial Satanás! Você o faria? Nós todos devemos reconher o quão
vital isto é para Deus. Ele quer unidade e paz em Seu Reino e Sua família
liderada pelo Espírito! Ele é o autor do amor, alegria e paz. Qualquer ser
que seria um potencial rebelde pode eventualmente destruir essa paz.
Portanto, em toda a Bíblia, Deus revela que Ele irá ter absoluta certeza de que qualquer potencial filho dele venha a ter o “medo” correto
de Deus! Como a palavra de Deus indica, este medo não é “Terror” ou
estar “com medo” de algo ruim! Pelo contrário, é uma profunda reverência, humildade e vontade de obedecer ao nosso Criador e nunca
rebelar-se contra suas leis e seus caminhos justos que sempre trazem
paz e alegria.
Um dos primeiros “testes” que Abraão, o “pai dos fiéis”, teve que
passar é descrito em Gênesis 22. Por favor, leia este capítulo cuidadosamente! Aqui encontramos como Deus “testou” Abraão (v. 1) para ver
se ele seria totalmente submisso ao seu Criador - mesmo desejando
sacrificar seu único filho. No último minuto - quando Abraão provou
sua total submissão a Deus - Deus enviou seu porta-voz que disse: “Não
estendas a tua mão sobre o moço e não lhe faças nada; porquanto agora
sei que temes a Deus e não me negaste o teu filho, o teu único”(v. 12).
Então, Deus deu a Abraão o bênção magnífica que tremenda riqueza
física e poder viria sobre seus descendentes, bem como bênçãos espirituais através da “semente”, Jesus Cristo (vv. 15-18).
Abraão tinha que provar a Deus que ele “temia” a Ele, e que ele
estava disposto a entregar totalmente sua vontade - não apenas
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para “acreditar” em Deus, mas para fazer o que Deus ordenou! Em
Provérbios 1: 7, lemos: “O temor do Senhor é o princípio da ciência; os loucos desprezam a sabedoria e a instrução”. Novamente, em
Provérbios 9:10, lemos: “ O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e a ciência do Santo, a prudência”.
Então, este tremendo temor e profunda reverência diante do
nosso Criador é o ponto de partida do verdadeiro conhecimento e verdadeira sabedoria. Sem isso, Deus não nos quer em seu reino eterno!
Deve ser óbvio que aqueles na verdadeira Igreja de Deus devem
aprender a ter esta profunda reverência e disposição para obedecer
o Criador que foi retratado tão bem por Abraão, o “pai” do fiel. Além
disso, os membros da Igreja verdadeira terão provado o que Deus nos
diz em Hebreus 11: 6: “Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é
necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e
que é galardoador dos que o buscam. “
Se você e eu somos cristãos genuínos, devemos acreditar totalmente em um Deus real - o Deus descrito na Bíblia. E nós devemos
acreditar que, como a Bíblia diz, Ele é um “recompensador” daqueles
que diligentemente o procuram - não daqueles que participam sem
entusiasmo na “igreja de sua escolha ”ou a igreja da vizinhança local
sempre que for“ conveniente, ” e quem acredita em qualquer moda
religiosa que está atualmente em moda!
Cristãos verdadeiros também provaram para si mesmos a inspiração da Bíblia Sagrada! Jesus disse: “nem só de pão viverá o homem,
mas de toda palavra de Deus”(Lucas 4: 4). Eles terão se rendido se
seguirem o que Jesus disse, e fizerem o que Deus diz em Seu palavra
inspirada. Eles entenderão que Deus “se revela” a si mesmo através
da Sua palavra, não através da nossa imaginação humana. Eles vão entender e responder a 2 Timóteo 3: 16–17: “Toda Escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir,
para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e
perfeitamente instruído para toda boa obra.”
Como Deus deixa claro no verso acima, a escritura não é dada apenas para o nosso encorajamento, mas para a repreensão e para a correção como tambem para “instrução e retidão”. A verdadeira Igreja
de Deus deve basear suas crenças totalmente na palavra inspirada de
Deus! Deve aceitar o que o verdadeiro Cristo revelou na Bíblia como
Salvador e Senhor - o único que devemos obedecer. Aqueles que não
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conseguem fazer isto crearam centenas de diferentes denominações
concorrentes - cada uma com diferentes doutrinas, práticas e conceitos de como Deus é.
A Fundação da VERDADE
Em seu livro muito útil e perspicaz, ‘The Battle For the Bible’, o Dr.
Harold Lindsell expõe esta proposta fundamental: “De todas as doutrinas ligadas à fé cristã, nenhuma é mais importante da que tem a ver
com a base dos nossos conhecimentos religiosos. Para quem professa
a fé cristã a pergunta raiz é: Donde eu recebo o conhecimento sobre
qual é a minha fé baseada? As respostas a esta pergunta são variadas,
é claro, mas o cristão, pelo menos, sempre vem em todos os casos à
Bíblia. Quando tudo já foi dito e feito, a única fonte verdadeira e confiável para o Cristianismo está no livro que chamamos de Bíblia ”(p. 17,
grifo nosso).
Espero que todos vocês leiam cuidadosamente a citação acima
e digam “Amém”. Pois isto é absolutamente vital para o verdadeiro
cristianismo. E é uma “chave” vital que deve ser ensinada e praticada
por qualquer igreja que se chama a verdadeira Igreja de Deus! Mais
uma vez, o verdadeiro povo de Deus somente é aquele que se rende
realmente a fazer o que a Bíblia na verdade diz. Eles obedecerão a
palavra de Deus, mesmo que lhes traga “problemas” ou graves perseguições! Como você sabe, os primeiros cristãos puzeram em risco suas
próprias vidas quando seguiram Jesus e os apóstolos originais. Eles
foram continuamente perseguidos, às vezes martirizados - e muitas
vezes perseguidos em seus empregos, suas cidades ou até mesmo por
suas famílias. Como nós temos já visto, o Jesus Cristo da Bíblia disse
a todos os que o iriam seguir: “Se alguém vier a mim e não aborrecer
a seu pai, e mãe, e mulher, e filhos, e irmãos, e irmãs, e ainda também
a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E qualquer que não
levar a sua cruz e não vier após mim não pode ser meu discípulo”(Lucas 14: 26-27).
Quando desafiado sobre qual “poder” curou um homem aleijado, o Apóstolo Pedro corajosamente respondeu: “Seja conhecido de
vós todos e de todo o povo de Israel, que em nome de Jesus Cristo, o
Nazareno, aquele a quem vós crucificastes e a quem Deus ressuscitou
dos mortos, em nome desse é que este está são diante de vós. Ele é a
pedra que foi rejeitada por vós, os edificadores, a qual foi posta por
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cabeça de esquina. E em nenhum outro há salvação, porque também
debaixo do céu nenhum outro nome há, dado entre os homens, pelo
qual devamos ser salvos”(Atos 4: 10-12).
Para estar na verdadeira Igreja de Deus, é preciso seguir sinceramente a inspirada instrução de Pedro no dia de Pentecostes:
“Arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus
Cristo para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito
Santo. Porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos e a
todos os que estão longe: a tantos quantos Deus, nosso Senhor, chamar”(Atos 2: 38–39). Quando um chega ao ponto de estar disposto a se
arrepender sinceramente de quebrar A Santa lei de Deus - porque “o
pecado é a transgressão da lei” (1 João 3: 4, KJV) - deve ser batizado em
nome de Jesus Cristo, e receber o Espírito Santo através da imposição
das mãos. Nesse momento, o novo cristão será totalmente perdoado
dos pecados passados, e se torna um membro da Igreja de Deus.
Pois você não pode “se unir” à verdadeira Igreja de Deus! Você deve
ser colocado na Igreja - batizado na Igreja - pelo próprio Deus, através
de seu preenchimento com o Espírito Santo. Como Paulo explicou:
“Mas, se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele”
(Romanos 8: 9). Também: “Pois todos nós fomos batizados em um
Espírito, formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos,
quer livres, e todos temos bebido de um Espírito”(1 Coríntios 12:13).
Através da rendição total do seu coração, mente e corpo a Deus
através de Jesus Cristo como Salvador, você será mergulhado e
colocado na - Igreja de Deus, que é o corpo de Cristo. Então, com
Cristo como seu chefe e senhor final - você não pertencerá a você
mesmo. “Ou não sabeis que o nosso corpo é o templo do Espírito
Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós
mesmos? Porque fostes comprados por bom preço; glorificai, pois, a
Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus”(1
Coríntios 6: 19-20).
Você está pessoalmente disposto a assumir esse tipo de compromisso?
Rendição Completa a Jesus Cristo
A verdadeira Igreja de Deus é composta de pessoas dispostas a se render totalmente a Cristo. Eles também devem estar dispostos a seguir
as instruções de Jesus: “Se alguém quiser vir após mim, renuncie-se
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a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me; porque aquele que
quiser salvar a sua vida perdê-la-á, e quem perder a sua vida por amor
de mim achá-la-á”(Mateus 16: 24–25). A maioria dos cristãos professos hoje estão tão interessados em “salvar” suas vidas – em se “divertirem” e caber nesta sociedade atual - que eles acham muito difícil
até mesmo considerar obedecerem a este poderoso ensinamento do
Filho de Deus.
Eu sempre me lembrarei quando liderei uma série de pequenos trabalhos de reuniões evangelísticas em fevereiro de 1957 em
Londres, Inglaterra. Entre os participantes foi um casal muito gentil
escocês que veio praticamente todos as noite por quatro semanas e
parecia muito interessado e entusiasmado. Eles disseram: “Louvado
seja o Senhor!” E agiram muito satisfeitos com o que eu tinha para
dizer durante a maior parte da campanha. Eles disseram que fariam
fosse o que fosse que o Senhor tivesse em mente. Mas perto do fim
destas reuniões evangelísticas eu toquei um par de instruções chave
muito importantes e vitais de Deus envolvendo os Dez Mandamentos
diretamente. De repente, a sua atitude mudou. Eles se tornaram sombrios e defensivos.
Minha esposa e eu tentamos visitá-los na última noite ou duas
de sua participação nessas reuniões. Eles reconheceram que o que
eu disse veio da Bíblia. Mas eles disseram que na presente situação,
por causa do emprego deste homem, seria “muito difícil” obedecer a Deus. Então, eles não conseguiram aparecer nas últimas duas
reuniões e, eventualmente, desapareceram na massa de londrinos.
O comando direto de Deus parecia “muito difícil” para eles. Exigia
obediência de um modo para o qual eles não estavam preparados para
responder.
Um dos melhores ministros que eu já conheci disse freqüentemente: “Deus não vai ‘salvar’ qualquer um que Ele não possa governar!” Você vê, como no exemplo de Abraão, Deus exige que provemos
a Ele nossa disposição de entregar nossas vidas e vontades totalmente
para fazer o que Ele diz!
Por favor, não entenda mal! Eu não pretendo transmitir a ideia de
que toda a pessoa tem que ter essa atitude quase perfeita de submissão a Deus antes de se tornar um membro da Sua verdadeira Igreja!
Mas a compreensão básica e vontade de crescer nessa submissão
perfeita para o nosso Criador deve existir. Nós neste trabalho, que o
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Cristo Vivo está usando para proclamar Sua mensagem, não podemos ajudá-lo oferecendo-lhe um “substituto barato” para o genuíno
cristianismo. Nós não podemos e não devemos oferecer-lhe “graça
barata” e dizer, como tantos outros: “Deus te aceita como você é!”
Pois o verdadeiro Jesus Cristo da Bíblia disse: “E por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu digo?”(Lucas 6:46).
O verdadeiro Jesus Cristo também disse: “Nem todo o que me
diz: Senhor, Senhor! entrará no Reino dos céus, mas aquele que faz a
vontade de meu Pai, que está nos céus. Muitos me dirão naquele Dia:
Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E, em teu nome,
não expulsamos demônios? E, em teu nome, não fizemos muitas
maravilhas? E, então, lhes direi abertamente: Nunca vos conheci;
apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade”(Mateus 7: 21–23).
Observe atentamente a frase final deste ensinamento inspirado do
Filho de Deus: “apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade!”
Aqueles que fingem ensinar os Dez Mandamentos, mas que então
inventando todos os tipos de desculpas para “desolver” a própria base
do genuíno caráter cristão, estão em grandes apuros! O apóstolo Tiago
foi inspirado a escrever: “Porque qualquer que guardar toda a lei e
tropeçar em um só ponto tornou-se culpado de todos. Porque aquele
que disse: Não cometerás adultério, também disse: Não matarás. Se
tu, pois, não cometeres adultério, mas matares, estás feito transgressor da lei. Assim falai e assim procedei, como devendo ser julgados
pela lei da liberdade”(Tiago 2: 10-12).
Tiago estava claramente se referindo aos Dez Mandamentos. Esses
são os mandamentos que ensinam contra o assassinato e o adultério.
Tiago mostrou que devemos obedecer a todos os dez mandamentos
de Deus - não vir com razões inteligentes de por que qualquer um deles é “eliminado”, ou que alguns devem ser modificados ou “diluídos”
para se adequarem ao nosso estilo de vida moderno.
Pelo contrário, a verdadeira Igreja de Deus é composta por aqueles
que têm a genuíno “temor de Deus” - que estão cansados de “brincar” com a religião, e estão dispostos a buscar diligentemente a o
Deus da Bíblia, obedecer os seus mandamentos e verdadeiramente
render-se a Cristo para viver sua obediente vida dentro deles através
do Espírito Santo. Na verdade, o melhor verso que eu conheço que
define um verdadeiro cristão é encontrado na inspirada declaração
de Paulo: “Eu estou crucificado com Cristo: mesmo assim eu vivo;
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todavia não eu, mas Cristo vive em mim; e a vida que agora vivo no
carne eu vivo pela fé do Filho de Deus, que me amou e deu ele mesmo
para mim ”(Gálatas 2:20, KJV). Esta é a verdadeira base da verdadeira
Cristandade. Este é o fundamento da verdadeira Igreja de Deus!
2. A Verdadeira Igreja Tem O Nome de Deus
Parece quase simples demais. Você pensaria que as pessoas o sabiam.
Mas Deus nomeia as coisas como elas são!
Antes de Satanás se rebelar, ele foi chamado de “Lúcifer”, o que
significa “Portador de luz.” Depois que ele tentou destronar o Deus
vivo, contudo, seu nome foi mudado para “Satanás”. Isto significa
“inimigo” ou “adversário” – exatamente o que de fato este grande
querubim caído se tornou.
O nome “Jacó” significa “usurpador” ou aquele que “suplanta”
outro. Depois que ele lutou com o Mensageiro de Deus e começou
a pedir a Deus por ajuda, Deus mudou seu nome para “Israel”. Isto
significa “vencedor” ou “prevalecente” com Deus. Através de toda a
Bíblia você vê este princípio. Os nomes são muito importantes para
Deus. E Deus nomeia as coisas como elas são!
Há muitos anos, em 1517, um jovem padre católico na Alemanha
ficou aborrecido com a venda de “indulgências” - a prática da Igreja
Católica Romana de prometer o perdão dos pecados mediante pagamento de dinheiro. Ele pregou na porta da igreja 95 teses expressando
porque a prática de vender indulgências estava errada, e explicando
seus outros desacordos com a Igreja Católica Romana. Assim, Martin
Luther começou inconscientemente o que se tornou a Reforma
Protestante. Mais tarde, depois de uma ruptura com a Igreja Romana,
seus seguidores se chamavam Luteranos depois desta reforma. Eles
decidiram nomear sua igreja a “Igreja Luterana”.
Anos depois, recebendo uma sensação de “calor interior” e
paz após um certo encontro religioso, John Wesley começou a
pregar sobre uma abordagem diferente para com Deus e religião.
Eventualmente, seus seguidores decidiram nomear sua igreja
considerando-o a dele. Mas, embora o termo “Wesleyan” ter sido
amplamente utilizado, Wesley e seus seguidores se tornaram conhecidos por sua maneira “metódica” e organizada de conduta, e o que
começou como um apelido, eventualmente, se tornou o nome de sua
denominação inteira, “A Igreja Metodista”.
19

Onde Está a Verdadeira Igreja de Deus Hoje?
Presbiterianos são nomeados após sua forma de governo da igreja
pelos anciãos, ou “presbíteros”. Os batistas são nomeados de acordo
com uma doutrina: o batismo. Adventistas do Sétimo Dia são nomeados após duas de suas doutrinas – crença no Sábado do sétimo dia e
no “advento” ou retorno de Jesus Cristo. Muitas outras igrejas tiram
seus nomes de suas cidades, sua forma de governo ou algum ponto de
doutrina.
O que, então, a verdadeira Igreja de Deus deveria ser nomeada?
Deveria ser nomeado após algum homem? Deve ser nomeado após
algum país ou localização geográfica? Deve ser nomeada após alguma
doutrina ou prática da Igreja? Deus nos dá alguma indicação na Bíblia
o que Sua Igreja deveria ser chamada? Alguns podem se surpreender
ao aprender que ele sim nos dá!
O “Nome” Correto Está Listado Doze Vezes
Quando o apóstolo Paulo estava instruindo os élderes da Igreja em
Éfeso, ele escreveu: “Olhai, pois, por vós e por todo o rebanho sobre
que o Espírito Santo vos constituiu bispos, para apascentardes a igreja de Deus, que ele resgatou com seu próprio sangue”(Atos 20:28).
Olhai, pois o que? “ Olhai, pois à” Igreja de Deus.”
Parece óbvio que a verdadeira Igreja de Deus seria chamada
apenas isso: “A Igreja de Deus”? Observe 1 Coríntios 1: 1–2. Em seu
discurso oficial à igreja, o Espírito Santo inspirou Paulo a escrever:
“ à igreja de Deus que está em Corinto...” Mais tarde no carta, ele diz:
“Não deis escândalo nem aos judeus, nem aos gregos, nem à igreja de
Deus”(1 Coríntios 10:32).
Em 1 Coríntios 11:16, Paulo descreve ás muitas congregações coletivamente como “as igrejas de Deus”. No versículo 22 deste capítulo,
novamente se refere a eles como “a igreja de Deus”. E em 1 Coríntios
15: 9, ele escreveu: “ Porque eu sou o menor dos apóstolos, que não sou
digno de ser chamado apóstolo, pois que persegui a igreja de Deus”.
2 Coríntios começa com o mesmo endereço oficial: “à igreja de Deus
que está em Corinto ”E em 1 Tessalonicenses 2:14, Paulo refere-se aos
cristãos originais como “das igrejas de Deus que, na Judeia, estão em
Jesus Cristo.”
A introdução de ambas as cartas de Paulo aos tessalonicenses
referem-se à “igreja dos tessalonicenses em Deus Pai”, pois eles eram
Suas igrejas e deveriam estar em união com Ele. E em 1Timóteo 3: 5,
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Paulo diz ao jovem evangelista Timóteo que, se um ancião não sabe
governar sua casa, “terá cuidado da igreja de Deus? ”Finalmente, em 1
Timóteo 3:15, Paulo diz a Timóteo que ele está escrevendo para dizer-lhe como se comportar na “casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo,
a coluna e firmeza da verdade.”
Que claro!
Ao longo do Novo Testamento - em doze passagens distintas - a
verdadeira Igreja é chamada “a igreja de Deus”, “as igrejas de Deus “,”
a igreja dos tessalonicenses em Deus “e, na pagã Éfeso onde estava o
ídolo para a deusa Diana, “a igreja do Deus vivo ”.
Muitas vezes, nos negócios ou na indústria, o nome do fundador
ou proprietário é dado a uma empresa como o “sinal” identificador
de propriedade ou controle: por exemplo, “O Banco de Morgan” ou
“Lever Brothers”. O nome de Deus está sempre ligado à Sua verdadeira Igreja. Cristo é Deus, então numa ou duas passagens também
encontramos a denominação “igreja de Cristo”.
Um dos absolutos pré-requisitos que identificam os sinais da
verdadeira Igreja de Deus é que deve ter o nome de Deus! O nome
sozinho não é prova absoluta de sua identidade. Mas, junto com os
outros quatro sinais identificativos os discutiremos, é uma designação
absolutamente vital. Porque Deus nomeia as coisas como elas são. De
fato, pouco antes de sua crucificação, Jesus orou por Seus seguidores:
“Pai santo, guarda em teu nome aqueles que me deste, para que sejam
um, assim como nós”(João 17:11).
3. Crescimento na Graça e no Conhecimento
O apóstolo Paulo escreveu: “Mas, se alguém não tem o Espírito de
Cristo, esse tal não é dele”(Romanos 8: 9). E mais uma vez: “Porque
todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de
Deus”(v. 14).
Para ser verdadeiramente “cristão” e um filho de Deus, é preciso
ser preenchido e liderado pelo Espírito Santo. A Bíblia mostra claramente que cada filho de Deus deve crescer espiritualmente. Assim
deve a verdadeira Igreja de Deus crescer genuinamente na compreensão espiritual e profundidade. E deve ser liderada pelo Espírito Santo.
Agora observe como o Espírito Santo trabalha. Jesus explicou que
o Espírito Santo é “o Espírito da verdade”. Ele disse que quando o
Espírito da verdade chegasse, guiaria os cristãos em toda a verdade,
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e que até lhes contaria as coisas que viriam (João 16:13). Note que o
espírito “nos guia” em toda a verdade. Também nos ajuda a entender
a profecia - “as coisas que viram.”
É um processo de crescimento e mudança; um processo de se
tornar mais e mais como Deus em nosso caráter, nossos pensamentos
e hábitos. Talvez o apóstolo Pedro tenha expressado mais claramente:
“antes, crescei na graça e conhecimento de nosso Senhor e Salvador
Jesus Cristo”(2 Pedro 3:18).
A verdadeira Igreja de Deus é composta de verdadeiros Cristãos
convertidos - pessoas que foram e que certamente estão sendo mudadas pelo poder do Espírito Santo de Deus. Como cada indivíduo deve
“Crescer” na graça e no conhecimento, então o corpo unificado desses
indivíduos – a verdadeira Igreja - também deve crescer.
Por exemplo, Daniel recebeu visões e sonhos impressionantes
envolvendo eventos a ter lugar na terra no final desta idade, provavelmente daqui a alguns anos. Ele perguntou: “Senhor meu, qual será o
fim dessas coisas?”
E o anjo de Deus respondeu: “Vai, Daniel, porque estas palavras
estão fechadas e seladas até ao tempo do fim ”(Daniel 12: 8–9). Agora,
com a humanidade tendo a capacidade de destruir toda a vida neste
planeta, estamos certamente no profetizado “o tempo do fim.”
Quem Realmente ENTENDE?
Existe, hoje, uma igreja que está verdadeiramente crescendo em tal
conhecimento e compreensão das profecias bíblicas? Você sabe de
qualquer igreja que esteja disposta a mudar e crescer, não em tornar-se mais parecida com o mundo, mas para entender mais profundamente o Plano Mestre que Deus está trabalhando aqui embaixo?
Existe uma igreja que realmente entende onde estamos indo - por que
os Estados Unidos e a Grã-Bretanha estão lentamente mas inexoravelmente escorregando do seu pináculo de grandeza nacional, e como
e porque uma poderosa união europeia de nações que em breve se
tornará a força que podemos considerar?
Há uma Igreja que entende por que você nasceu e veio a esta terra,
e que compreende o incrível potencial humano - incluindo a incrível
verdade de que Deus está literalmente se reproduzindo. Esta Igreja
sabe porque a maioria das pessoas nesta idade atual nunca se juntam a
qualquer tipo de igreja ou organização “cristã”, e porque Deus não está
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tentando “salvar” o mundo durante este período de 6.000 anos, quando
o Deus Todo-Poderoso, claramente tem o poder de fazê-lo se o quiser.
A verdadeira Igreja de Deus entende estes assuntos e pode dar respostas bíblicas claras para estas questões básicas. É uma Igreja que continua aprendendo e crescendo em conhecimento vital e compreensão.
Lembre-se, que a maioria das igrejas “convencionais” raramente ou
nunca mudam ou crescem no conhecimento verdadeiro. Quando eles
mudam, é quase sempre na direção do secularismo - “diluir” os pequenos pedaços de verdade bíblica que eles podem ter tido uma vez.
Mas a verdadeira Igreja de Deus cresce continuamente numa profunda e mais completa compreensão da Bíblia, do grande propósito
que está sendo trabalhado aqui embaixo e dos cumprimentos emocionantes da profecia bíblica agora começando a ocorrer.
4. O “SINAL” do Povo de Deus
Falando de verdadeiros cristãos tendo que fugir da vindora grande
Tribulação, Jesus disse: “E orai para que a vossa fuga não aconteça no
inverno nem no sábado”(Mateus 24:20). Por que Jesus estaria preocupado com seus seguidores guardando o dia de Sábado?
Porque é e sempre foi o mandamento de “teste” – um teste para
ver se cada um de nós vai apenas obedecer a Deus porque Ele diz para
fazer isto. E, portanto, é um “sinal” identificador do Seu povo. Além
disso, aponta para o verdadeiro Deus, o Criador do céu e da terra.
Jesus observou o Sábado, “segundo o seu costume” (Lucas 4:16). O
apóstolo dos gentios sempre pregou e teve serviços religiosos naquele
dia (Atos 17: 2).
No Antigo Testamento, um convênio especial do Sábado foi feito
com Israel: “Tu, pois, fala aos filhos de Israel, dizendo: Certamente
guardareis meus sábados, porquanto isso é um sinal entre mim e vós
nas vossas gerações; para que saibais que eu sou o Senhor, que vos
santifica. Portanto, guardareis o sábado, porque santo é para vós;
aquele que o profanar certamente morrerá; porque qualquer que
nele fizer alguma obra, aquela alma será extirpada do meio do seu
povo. Seis dias se fará obra, porém o sétimo dia é o sábado do descanso, santo ao Senhor; qualquer que no dia do sábado fizer obra,
certamente morrerá. Guardarão, pois, o sábado os filhos de Israel,
celebrando o sábado nas suas gerações por concerto perpétuo. Entre
mim e os filhos de Israel será um sinal para sempre; porque em seis
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dias fez o Senhor os céus e a terra, e, ao sétimo dia, descansou, e restaurou-se” (Êxodo 31: 13–17).
Para provar este ponto para si mesmo sobre o verdadeiro sábado
de Deus e o seu significado, escreva imediatamente para o nosso livreto gratuito, Que dia é o Sábado Cristão?
Além do Sábado semanal, Deus deu a seu povo sete Sábados anuais
ou dias santos. Estas “festas” espirituais de regozijo retratam o grande
plano de salvação de Deus. Aqueles que não conseguem observá-los
não entendem o grande plano e propósito de Deus. Eles não sabem,
por exemplo, porque Deus não está “salvando” a todos agora. E eles
não sabem a hora exata em que, no Plano Direto de Deus, todos os seres humanos que já viveram receberão uma compreensão genuína da
palavra de Deus e do verdadeiro cristianismo - que a grande maioria
vai comprender!
Uma destas festas espirituais é a Páscoa. A maioria das igrejas mudaram o seu tempo e a maneira de observância e a chamam de “A Ceia
do Senhor ”,“ Eucaristia ”ou algum outro nome. Jesus a manteve como
a “Páscoa” (Lucas 22: 15-20). O apóstolo Paulo manteve a Páscoa e os
“Dias de Pães Ázimos” que a acompanham (1 Coríntios 5: 7-8).
O cordeiro pascal do antigo Israel apontou para a morte de Jesus
Cristo - o Cordeiro de Deus - pelos nossos pecados. Logo após a Páscoa,
os “Dias dos Pães Ázimos” foram observados. Ao retirar o fermento os
Cristãos retratam o retirar do pecado e crescer em graça e conhecimento - o próximo passo depois de aceitar o sacrifício de Cristo!
Paulo ensinou a igreja gentia em Corinto como manter a festa
dos pães ázimos: “Pelo que façamos festa, não com o fermento velho,
nem com o fermento da maldade e da malícia, mas com os asmos
da sinceridade e da verdade”(1 Coríntios 5: 8). Note! Este é um
mandamento do Novo Testamento - não para os judeus - mas para
uma igreja principal gentia para observar a Festa dos Pães Ázimos.
A verdadeira Igreja de Deus deveria estar observando este festival
dado por Deus assim como Cristo, os apóstolos e todos os primeiros
cristãos fizeram!
Para uma explicação completa sobre estes dias e seu significado,
requisite o nosso livreto gratuito, Os Dias Santos: O Plano Mestre de
Deus. O ponto é que estes Sábados e dias Santos anuais são também
parte do “sinal” de Deus pelo qual o Seu povo seria identificado. Note
a Declaração clara de Deus sobre os dias dos Pães Ázimos: “E te será
24

Onde Está a Verdadeira Igreja de Deus Hoje?
por sinal sobre tua mão e por lembrança entre teus olhos; para que a
lei do Senhor esteja em tua boca ... ”(Êxodo 13: 9).
Onde quer que estejam as pessoas verdadeiras de Deus, onde quer
que a Sua Igreja esteja, os servos terão o “sinal” identificador dos
verdadeiros Sábados de Deus, semanais e anuais. Porque o Sábado
semanal aponta para o verdadeiro Deus - o Criador - e os Sábados
anuais estabelecem o Seu maravilhoso plano.
Francamente, se você ou a sua igreja atual não estão dispostos a
genuinamente obedecer ao quarto mandamento, que nos diz para
manter o sétimo dia da semana como “tempo santo”, então você ainda
estará sentado lá argumentando ou “raciocinando” os mandamentos
de Deus enquanto a Sua verdadeira Iigreja foge para a segurança, assim como Cristo indicou em Mateus 24:20! E você ficará muito sedento quando o governo milenar de Cristo começar e Ele esteja forçado
a trazer seca total a todas as nações e povos que se recusam a cumprir os Seus Santos Dias - especialmente a Festa dos Tabernáculos
(Zacarias 14: 16-19)! Para o seu próprio bem - e pelo amor de seus
entes queridos - por favor, não subestime esta enorme questão! Você
está disposto a se render e obedecer ao seu Criador neste ponto vital?
5. A Igreja de Deus Faz o Verdadeiro Trabalho de Deus
Um dos “sinais” que Jesus deu de Sua vinda e do fim desta era, foi: “E
este evangelho do Reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes, e então virá o fim”(Mateus 24:14).
Em algum lugar na terra, pouco antes da Segunda Vinda de Jesus,
Seus verdadeiros servos estarão pregando com poder crescente a
mensagem do reino de Deus governante do mundo vindouro! Eles vão
pregar a mensagem de arrependimento sincero e entrega total a Deus
e às Suas leis, que o próprio Jesus pregou. Eles vão explicar como o
verdadeiro cristianismo envolve não apenas aceitar Jesus Cristo como
Salvador pessoal, mas genuinamente aceitá-lo como nosso Senhor,
nosso Sumo Sacerdote e nosso Rei prestes a chegar. Porque o vindouro
Reino de Jesus, é um Reino verdadeiro. Um reino é um governo - e de
um lado da sua Bíblia ao outro, a mensagem de Deus é sobre o Seu governo vindouro, que esmagará completamente todos os governos deste
mundo e governará para sempre (Daniel 2:44; Apocalipse 11:15).
O Jesus Cristo vivo regressará em breve em grande poder para
governar esta terra e salvar o homem da sua destruição deste planeta
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(Mateus 24:22) Como Jesus conta uma “era” ou “ramo” de sua verdadeira Igreja: “E ao que vencer e guardar até ao fim as minhas obras, eu
lhe darei poder sobre as nações, e com vara de ferro as regerá”(Apocalipse 2: 26–27).
Observe: “E nos constituímos reis e sacerdotes para o nosso Deus;
e eles reinarão sobre a terra ”(Apocalipse 5:10). Observe que Cristo e
Seus santos governarão “na terra” - não no céu!
Através da verdadeira Igreja de Deus, esta mensagem vibrante
do Seu breve vindouro governo mundial deve ser proclamada. Esta
mensagem não é dada para converter todos, mas é proclamada como
uma “testemunha” para que quando estes eventos do fim dos tempos
realmente ocorrerem, a humanidade entenda mais rapidamente.
Além disso, através da Sua Igreja, Deus está treinando homens e
mulheres com lições de caráter e obediência para que possam estar
“prontos” para servir sob o Cristo vivo quando Ele regressar como Rei
dos reis. O apóstolo Paulo foi inspirado a alertar os verdadeiros cristãos sobre este aspecto absolutamente vital da vida cristã e do tipo de
preparação e treinamento que os membros da verdadeira Igreja deveriam estar recebendo. Paulo escreveu: “Não sabeis vós que os santos
hão de julgar o mundo? Ora, se o mundo deve ser julgado por vós, sois,
porventura, indignos de julgar as coisas mínimas? Não sabeis vós que
havemos de julgar os anjos? Quanto mais as coisas pertencentes a esta
vida?”(1 Coríntios 6: 2–3).
Para governar os outros, é preciso primeiro aprender a governar a
si mesmo. O governo de Deus é baseado em Sua lei espiritual - os dez
Mandamentos. Então é por isso que Deus diz dos verdadeiros santos:
“Aqui está a paciência dos santos; aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus”(Apocalipse 14:12).
Outra parte absolutamente vital da obra da verdadeira Igreja é
para entender e proclamar as mensagens proféticas da Bíblia. Cerca
de um quarto da Bíblia inteira é dedicada à profecia! A palavra de
Deus em si nos diz: “o testemunho de Jesus é o espírito de profecia”(Apocalipse 19:10).
A Igreja de Deus entende e proclama para você o significado real
dos eventos atuais, o “quadro geral” do porquê os EUA e outros povos
descendentes dos britânicos estão perdendo cada vez mais seu poder
e prestígio, e exatamente onde isto os está levando. Pode explicar
porquê principalmente nações católicas da Europa continental estão
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cada vez mais unidas, onde isto está destinado a chegar e por que os
britânicos vão - dentro de alguns anos ou menos - sair ou ser “obrigados a sair” da União Europeia. Se você deseja entender genuinamente
estas questões vitais, ligue ou escreva e solicite uma cópia gratuita do
nosso livreto de abrir os olhos, Os Estados Unidos e a Grã Bretanha
em Profecia.
Outra parte vital da comissão profética da Igreja de Deus nestes
tempos finais é o que chamamos de “comissão de Ezequiel”. a mensagem de aviso de que Deus indicou claramente aos Seus verdadeiros
servos que devem dar especialmente ás doze tribos de Israel. Como
acima mencionado neste livreto explicando claramente, que os povos
anglo-célticos dos EUA e as nações da Comunidade Britânica são os
descendentes das chamadas “Dez Tribos Perdidas” de Israel. Junto
com o povo judeu, elas suportarão o peso da Grande Tribulação muito
em breve. Estas são as pessoas que devem ser avisadas - antecipadamente - sobre esta vinda do holocausto!
Então nós, na Igreja Viva de Deus, sentimos a responsabilidade de
agir sobre a instrução de Deus para vigiar o tempo do fim: “e, vendo
ele que a espada vem sobre a terra, tocar a trombeta e avisar o povo; se
aquele que ouvir o som da trombeta não se der por avisado, e vier a espada e o tomar, o seu sangue será sobre a sua cabeça. Ele ouviu o som
da trombeta e não se deu por avisado; o seu sangue será sobre ele; mas
o que se dá por avisado salvará a sua vida. Mas, se, quando o atalaia
vir que vem a espada, não tocar a trombeta, e não for avisado o povo;
se a espada vier e levar uma vida dentre eles, este tal foi levado na
sua iniquidade, mas o seu sangue demandarei da mão do atalaia. A ti,
pois, ó filho do homem, te constituí por atalaia sobre a casa de Israel;
tu, pois, ouvirás a palavra da minha boca e lha anunciarás da minha
parte”(Ezequiel 33: 3-7). Esta é uma parte vital da responsabilidade
dos verdadeiros servos de Deus nestes “últimos dias”.
Somente a Igreja de Deus realmente entende e dá a você a compreensão genuína destas e de outras tendências de mudanças no mundo
que em breve afetarão dramaticamente a sua vida! A verdadeira Igreja
de Deus também estará consistentemente ensinando, treinando e
genuinamente preparando seus membros para o seu futuro como
reis e sacerdotes no mundo que em breve virá no governo de Cristo
(Daniel 7:27; Lucas 19: 15-19, Apocalipse 1: 5-7; 5:10; 20: 6). Você
precisa abrir sua mente, estudar zelosamente sua Bíblia, pedir a Deus
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para que lhe dê entendimento e possa “ver” onde o Cristo vivo está
trabalhando nestes tempos finais! A verdadeira Igreja de Deus estará
pregando toda a Bíblia - não apenas algumas passagens sentimentais
sobre a pessoa que é Jesus Cristo, e ao mesmo tempo, negligenciando
a mensagem poderosa que Ele mesmo pregou. Você pode encontrar
essa igreja e se tornar parte dela se você estiver disposto!
A Igreja de Deus Tem Todos os Cinco “Sinais” Identificativos.
Em todo o mundo, a verdadeira Igreja de Deus está proclamando –
com poder crescente - o vindouro governo de Deus na Terra através
de Jesus Cristo e os santos ressuscitados, baseado na lei de Deus e nos
Seus Mandamentos. A verdadeira Igreja de Deus ensina o caminho
da vida que Cristo e Seus apóstolos pregaram e praticaram. Praticam
a forma de governo de Deus e está preparando seus membros para
ajudar Cristo a governar este mundo (1 Coríntios 6: 2-3).
É importante notar que, enquanto a verdadeira Igreja de Deus é
um organismo espiritual, a Bíblia mostra que é normal que a Igreja
exista em várias “associaçoes” corporativas ou “filiais” diferentes
ao mesmo tempo. Nos capítulos 2 e 3 de Apocalipse, Cristo revela as
características das sete eras ou “eras” da verdadeira Igreja de Deus.
Ele encontra algumas falhas na maioria das sete igrejas ou “eras” mas não na de Filadélfia. Estas “eras” representam atitudes sempre
presentes na Igreja de Deus, e elas também indicam o progresso
“dominante” de atitudes na Igreja em geral.
Hoje, estamos claramente na Era de Laodicéia, que Cristo condena
por ser “morna” mesmo embora tenha a maior parte da verdade. Jesus
Cristo vivo disse: “Eu sei as tuas obras, que nem és frio nem quente.
Tomara que foras frio ou quente! Assim, porque és morno e não és frio
nem quente, vomitar-te-ei da minha boca”(Apocalipse 3: 15–16).
A Igreja Viva de Deus, que produziu este livreto que você está
lendo agora, se esforça para manter a ênfase da Igreja Filadélfia
mesmo em nossa era de Laodicéia. Nós sinceramente exortamos o
povo de Deus a ser zeloso em fazer a obra de Deus, em preparar-se
para ser reis e sacerdotes no Reino de Cristo e em se render totalmente ao governo de Cristo na Igreja e em nossas vidas pessoais.
Nós na Igreja Viva de Deus estamos definitivamente focados em realizar o Trabalho que Jesus Cristo está fazendo através da Sua Igreja
nestes últimos dias.
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Jesus inspirou o apóstolo Paulo a nos dizer em 1 Coríntios 12 que
a Sua Igreja é o “corpo” de Cristo - o instrumento físico através do
qual Cristo está trabalhando hoje para realizar Sua Obra e preparar
os futuros reis e sacerdotes para o Seu Reino. É importante notar que
esse corpo sempre existiu. Lembre-se, Jesus disse: “ Pois também eu
te digo que tu és Pedro e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e
as portas do inferno não prevalecerão contra ela” (Mateus 16:18)
Então, desde que Cristo subiu ao céu e se tornou a Cabeça viva
da Igreja, Ele guiou o Seu “pequeno rebanho” através de provações,
testes e perseguições através dos tempos. Será extremamente útil
para cada um de vocês para solicitar sua cópia gratuita do nosso
muito revelador livreto sobre este tema, a Igreja de Deus através
dos tempos. Este livreto documenta completamente a história da
verdadeira Igreja através dos séculos - usando muitas histórias e
recursos externos da igreja para provar seus pontos. Vai ajudar você
a entender onde a verdadeira Igreja de Deus tem estado todos estes
anos, e onde está hoje.
Examinando os “frutos” você pode ver por si mesmo como Deus
tem usado a Igreja Viva de Deus hoje em dia para realizar Seus propósitos. Lembre-se, como indicado acima, a verdadeira Igreja de Deus é
o “corpo” de Cristo. Como o apóstolo Paulo escreveu: “Porque, assim
como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros,
sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também. Pois todos nós
fomos batizados em um Espírito, formando um corpo, quer judeus,
quer gregos, quer servos, quer livres, e todos temos bebido de um
Espírito”(1 Coríntios 12: 12-13).
Diferentes “Ramos” da Igreja de Deus
Para estar no corpo de Cristo, você deve ser totalmente entregue a
Deus e ser guiado pelo Espírito de Deus: “Mas, se alguém não tem o
Espírito de Cristo, esse tal não é dele”(Romanos 8: 9). Então, cada
membro da verdadeira igreja deve ser genuinamente convertido e
liderado pelo Espírito de Deus. Novamente, Deus dá o Espírito Santo
“àqueles que lhe obedecem” (Atos 5:32). Ainda através dos tempos,
tem havido muitas diferentes Igrejas de Comunhão de Deus - “ramos”
da verdadeira Igreja - que às vezes coexistiram.
No primeiro século depois de Cristo, o apóstolo João escreveu
sobre sete igrejas na Ásia Menor, que exibiam atitudes que seriam
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encontradas em toda a história da Igreja, cada uma das quais também
representavam a atitude dominante da Igreja em sucessivas “Eras”.
Estes diferentes “ramos” da verdadeira Igreja de Deus estavam freqüentemente em diferentes partes do mundo - talvez, às vezes, desconhecidas até entre si. Por exemplo, durante os séculos XII e XIII, a
verdadeira Igreja existia entre os Bogomils na Hungria, mesmo quando aqueles crentes não sabiam que um grupo similar de observadores
do sábado existia simultaneamente na Grã-Bretanha.
Muitos nos EUA estão familiarizados com a Igreja do Sétimo
Dia de Deus. Ao longo dos anos, passou por várias “divisões” - como
muitas denominações fazem - e antes da Segunda Guerra Mundial
acabou como um grupo com sede em Stanberry, Missouri, e outro sediado em Caldwell, Idaho. Deste ambiente, Deus levantou Herbert W.
Armstrong, que por muitos anos liderou o que ficou conhecido como
o Igreja mundial de Deus.
A Igreja Mundial de Deus tornou-se, de longe, o maior grupo de
verdadeiros crentes que entregaram suas vidas para guardar toda a lei
de Deus, observar o verdadeiro sábado, pregar o Evangelho do Reino
vindouro de Deus e usar o nome correto, “A Igreja de Deus.” Mesmo
durante este tempo. No entanto, existiam os grupos acima mencionados da Igreja do Sétimo Dia de Deus. O Sr. Armstrong muitas
vezes reconheceu que estas diferentes associações eram “Ramos” da
verdadeira Igreja.
Durante o ministério do Sr. Armstrong, a maioria a quem Deus chamou para a verdade encontraram-se fazendo duas perguntas vitais:
Onde estava a verdade da Bíblia sendo mais claramente pregada?
Onde estava o “trabalho” mais poderosamente a ser feito?
Lembre-se, o “trabalho” consiste não apenas em pregar a verdade
da Bíblia, mas especificamente a proclamar ao mundo o futuro Reino
de Deus (Mateus 24:14), dando ás nações “Israelitas” um forte aviso
da iminente Grande Tribulação, “alimentando o rebanho” com “ todo
o conselho de Deus ”(Atos 20:27) e genuinamente ensinando, treinando e preparando o povo de Deus para serem “reis e sacerdotes” no
Reino de Cristo (Apocalipse 5:10).
Certamente a maioria das pessoas do Sétimo Dia Igreja de Deus eram
“Bons”, e eles tinham um pouco da Verdade. Mas eles pareciam contentes apenas por ensinar o básico e por desfrutar tranquilamente da sua
comunhão uns com os outros. Eles pareciam não ter o “fogo na barriga”
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para “entrar em todo o mundo ”e poderosamente pregar o Evangelho e
também dar o vital “aviso de Ezequiel” (Ezequiel 33: 1-7) sobre a vinda da
Grande Tribulação que atingirá principalmente as nações anglo-celtas.
Jesus nos diz, sobre qualquer organização religiosa: “Por seus frutos os
conhecereis”(Mateus 7: 15–20). Então cabe a cada indivíduo considerar
cuidadosamente: Onde está o principal trabalho de Cristo hoje? Quem
está pregando mais sobre a verdade? Quem é mais eficaz fazendo o trabalho de proclamar o Evangelho ao público em todo o mundo?
Compreendemos da Bíblia e da história que a Igreja de Deus é o
“corpo” de Jesus Cristo - o corpo dos crentes na genuína Verdade da
Bíblia. Onde quer que as verdadeiras pessoas de Deus estejam, elas
serão aquelas que entregaram suas vidas para viver de cada palavra
de Deus. ”Dentro do corpo maior de Cristo, as pessoas verdadeiras de
Deus devem genuinamente amar-se uns aos outros como Jesus nos
amou a todos (João 13:34).
Onde essas pessoas estão reunidas em diferentes corporações, haverá forças diferentes e ênfases variadas. Mas amor que flui, bondade
fraterna e espírito de serviço devem estar presentes em membros
convertidos da Igreja de Deus, não importa onde eles vivam e em
qual comunhão particular eles pertençam. Porque o amor genuíno de
Deus é diretamente baseado nos Dez Mandamentos. Como o apóstolo
João foi inspirado a nos dizer: “Porque este é o amor de Deus: que
guardemos os seus mandamentos; e os seus mandamentos não são
pesados”(1 João 5: 3).
E assim, através do Espírito de Cristo dentro deles, as pessoas
verdadeiras de Deus seguirão este caminho. Eles terão o entendimento e coragem para obedecer a todos os dez mandamentos – exemplificando Apocalipse 14:12: “Aqui está a paciência dos santos; aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus.” E eles
exercitarão a fé para manter o “sinal” identificador que Deus deu ao
seu povo (Êxodo 31: 16-18).
Em vez de discutir e dar desculpas para desobedecer, a Igreja de
Deus mantém santo o que Deus fez santo. Segue o exemplo inspirado
de Jesus e os apóstolos em guardar o Sábado de Deus e os Seus Dias
Santos anuais, que revelam Seu plano incrível. Finalmente, a Igreja
de Deus faz o trabalho de proclamar como “testemunha” a mensagem
da salvação através de Jesus Cristo e as boas novas do muito em breve
Reino de Deus baseado em Sua lei.
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A organização que publica este livreto se esforça para fazer todas
estas coisas. Como você sabe, nós, na Igreja Viva de Deus, tentamos
siguir todas as verdades acima descritas com todos os nossos corações e
poderosamente proclamamos as profecias do fim dos tempos da Bíblia
e fazeremos tudo o que pudermos especificamente avisar o povo israelita da vinda da Grande Tribulação. Com a nossa sede em Charlotte,
NC, todos os escritórios por todo o mundo, dezenas de congregações
locais com ministros residentes, rádio e televisão em todo o mundo e
um crescente trabalho de publicação incluindo este livreto e a revista
Tomorrow’s World, essa mensagem está saindo com poder crescente.
Agora, você deve decidir o que fazer com este livreto. Talvez será
meramente útil para você considerar estes óbvios, “sinais” bíblicos
identificativos de onde Deus está trabalhando – e onde está a Sua
verdadeira igreja hoje.
Mas se o seu interesse vai além disso - se Deus está chamando você
e se pudermos atendê-lo pessoalmente, não hesite em nos escrever
no endereço do nosso escritório mais próximo de você. Nós podemos
simplesmente responder às suas perguntas por carta. Se você solicitar, um representante totalmente treinado no trabalho chamará você
pessoalmente num horário e local de acordo com você.
Você deve decidir.
Assim como os eventos mundiais se movem inexoravelmente até
ao final desta presente idade, você deve a si mesmo ter a certeza para
onde você está indo. “Levar o touro pelos chifres.” Prove estas coisas
para si mesmo nas páginas da sua Bíblia. Se Deus está abrindo sua
mente agora, então actue neste conhecimento precioso e comece a se
preparar para o seu trabalho no mundo de amanhã. Somente a verdadeira Igreja de Deus recebeu a compreensão genuína, a coragem e a
motivação para sem medo proclamar a verdade completa e realmente
preparar você e seus entes queridos para cumprir o propósito magnífico de suas vidas e se tornarem “reis e sacerdotes” (Apocalipse 1: 6)
no muito em breve reino de Deus nesta terra!
Você Precisa Agir!
Se você gostaria de visitar um ministro ou representante deste
Trabalho, ligue para o nosso escritório mais próximo de você, conforme listado nos Escritórios Regionais ”no final deste livreto. Ou escreva para o mais próximo escritório, se preferir. Apenas declare o seu
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desejo de uma visita e dê o seu endereço / ou número de telefone para
que o nosso representante possa entrar em contato com você. Tenha
certeza de que ninguém aparecerá sem agendar previamente uma
visita em um momento e lugar agradável para você. Nosso ministro ou
representante estará lá simplesmente para responder às suas perguntas sobre a Bíblia ou sobre este Trabalho e a Igreja Viva de Deus.
Não haverá pressão para você se “juntar” a nada e nenhuma solicitação de dinheiro para qualquer finalidade. Mas você terá a oportunidade
para conversar com um verdadeiro ministro ou representante e mais
completamente confirmar de uma maneira pessoal e perguntar sobre
o comparecimento dos serviços do culto ou um estudo da Bíblia, se
desejar. Muitas vezes, nosso ministro pode sugerir que você leia mais
literatura, prove as verdades da Bíblia para você mesmo mais profundamente ter mais certeza do seu compromisso antes de participar de
qualquer reunião. Porque queremos que você tenha certeza. Nós estamos tentando servi-lo em sua busca pela vida eterna no Reino de Deus.
No entanto, se Deus está verdadeiramente abrindo sua mente e
“chamando” você, temos certeza de que você terá o prazer de se encontrar com outras pessoas que estão dispostas a genuinamente dar
suas vidas a Deus e em servir o seu companheiro. Você encontrará um
grupo de pessoas felizes - geralmente com criancinhas - que trazem
suas Bíblias para os serviços, e são como os Bereanos, que “receberam
a palavra, examinando cada dia nas Escrituras se estas coisas eram
assim”(Atos 17: 10-11). Geralmente haverá - dependendo do tamanho
do grupo e a situação local – cantos de hinos, anúncios de quaisquer
atividades, notícias do Trabalho, sermões úteis e uma grande quantidade de visitas entusiastas e companheirismo após as reuniões.
Que Deus o ajude a “provar todas as coisas: retenha o que é bom ”(1
Tessalonicenses 5:21, KJV). Assim como o fim desta era rapidamente
está chegando, não devemos ficar para sempre especulando sem fazer
nada! Deus recompensa aqueles que zelosamente agem na Verdade e
fazem tudo o que podem para se envolver em servi-lo e em servir os
seus companheiros seres humanos no serviço de Deus. Como Tiago
foi inspirado para nos dizer:
“E sede cumpridores da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos com falsos discursos” (Tiago 1:22) Mais uma vez, não se
esqueça de solicitar uma cópia gratuita do nosso livreto extremamente útil e cuidadosamente documentado, Igreja através dos tempos. Vai
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ajudar você a realmente entender a história da verdadeira Igreja de
Deus - o “pequeno rebanho” que quase desapareceu durante a Idade
das Trevas.
Deus te ajude a entender e a se envolver enquanto você ainda tem
a oportunidade! Você pode estar agora em sua “zona de conforto” em
alguma outra comunhão da igreja. Mas se Deus está chamando você
neste momento - o seu Criador quer que você seja uma parte ativa da
Sua Igreja em genuinamente preparar-se para o Seu Reino e advertir
poderosamente os povos da vindoura Grande Tribulação. Observe a
clara responsabilidade dos servos fiéis de Deus: “Livra os que estão
destinados à morte e salva os que são levados para a matança, se os
puderes retirar. Se disseres: Eis que o não sabemos; porventura, aquele que pondera os corações não o considerará? E aquele que atenta
para a tua alma não o saberá? Não pagará ele ao homem conforme a
sua obra?” (Provérbios 24: 11–12).
O Jesus Cristo Vivo diz a todos nós para darmos frutos: “Nisto é
glorificado meu Pai: que deis muito fruto; e assim sereis meus discípulos” (João 15: 8). Mais uma vez, que Deus o inspire a ser uma parte
ativa da obra que Cristo está realizando agora através do Seu corpo, a
verdadeira Igreja de Deus na terra hoje em dia.
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Escritórios Regionais
Estados Unidos
Caixa postal 3810
Charlotte, NC 28227-8010
Telefone: (704) 844-1970
Australásia
Caixa Postal 300
Clarendon, SA 5157, Austrália
Telefone: 08-8383-6266
Canadá
Caixa postal 409
Mississauga, ON L5M 0P6
Telefone: (905) 814-1094
Nova Zelândia
Caixa postal 2767
Shortland Street
Auckland 1140
Telefone: (09) 268 8985
Filipinas
Caixa Postal 492
Agência Central dos Correios de Araneta 1135
Quezon City, Metro Manila
Telefone: 63 2 573-75-94
África do Sul
Bolsa Privada X3016
Harrismith, FS, 9880
Telefone: (27) 58-622-1424
Reino Unido
Caixa 111
88-90 Hatton Garden
Londres EC1N 8PG
Telefone / Fax: 44 (0) 844-800-9322

Podemos Sugerir?
A Igreja Viva de Deus oferece uma variedade de
Publicações incluindo um Curso de Estudo Bíblico, livretos
e a revista O Mundo de Amanhã.
Os folhetos a seguir podem ajudá-lo a entender melhor O plano de Deus para você e para o mundo. Para
solicitar sua literatura gratuita, faça o pedido on-line
em TomorrowsWorld.org, ou entre em contato com o
Escritório Regional mais próximo de você.

A Igreja de Deus Através dos Tempos
Os Dias Santos: Plano Mestre de Deus
Qual Dia é o Sábado Cristão?

