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Mensagem #4
O signi icado de comer e a derrota da morte
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Do solo fez o SENHOR Deus brotar toda sorte de á rvores agradá veis à vista e boas para alimento; e també m a
á rvore da vida no meio do jardim e a á rvore do conhecimento do bem e do mal.
E o SENHOR Deus lhe deu esta ordem: De toda á rvore do jardim comerá s livremente,
mas da á rvore do conhecimento do bem e do mal nã o comerá s; porque, no dia em que dela comeres, certamente
morrerá s.
Porei inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendê ncia e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça, e tu lhe
ferirá s o calcanhar.
Entã o, disse o SENHOR Deus: Eis que o homem se tornou como um de nó s, conhecedor do bem e do mal; assim,
que nã o estenda a mã o, e tome també m da á rvore da vida, e coma, e viva eternamente.
Falou o SENHOR a Moisé s e a Arã o, dizendo-lhes:
Dizei aos ilhos de Israel: Sã o estes os animais que comereis de todos os quadrú pedes que há sobre a terra:
todo o que tem unhas fendidas, e o casco se divide em dois, e rumina, entre os animais, esse comereis.
Destes, poré m, nã o comereis: dos que ruminam ou dos que tê m unhas fendidas: o camelo, que rumina, mas nã o
tem unhas fendidas; este vos será imundo;
o arganaz, porque rumina, mas nã o tem as unhas fendidas; este vos será imundo;
a lebre, porque rumina, mas nã o tem as unhas fendidas; esta vos será imunda.
També m o porco, porque tem unhas fendidas e o casco dividido, mas nã o rumina; este vos será imundo;
da sua carne nã o comereis, nem tocareis no seu cadá ver. Estes vos serã o imundos.
De todos os animais que há nas á guas comereis os seguintes: todo o que tem barbatanas e escamas, nos mares e
nos rios; esses comereis.
Poré m todo o que nã o tem barbatanas nem escamas, nos mares e nos rios, todos os que enxameiam as á guas e
todo ser vivente que há nas á guas, estes serã o para vó s outros abominaçã o.
Ser-vos-ã o, pois, por abominaçã o; da sua carne nã o comereis e abominareis o seu cadá ver.
Todo o que nas á guas nã o tem barbatanas ou escamas será para vó s outros abominaçã o.
Das aves, estas abominareis; nã o se comerã o, serã o abominaçã o: a á guia, o quebrantosso e a á guia marinha;
o milhano e o falcã o, segundo a sua espé cie,
todo corvo, segundo a sua espé cie,
o avestruz, a coruja, a gaivota, o gaviã o, segundo a sua espé cie,
o mocho, o corvo marinho, a ı́bis,
a gralha, o pelicano, o abutre,
a cegonha, a garça, segundo a sua espé cie, a poupa e o morcego.
Todo inseto que voa, que anda sobre quatro pé s será para vó s outros abominaçã o.
Mas de todo inseto que voa, que anda sobre quatro pé s, cujas pernas traseiras sã o mais compridas, para saltar
com elas sobre a terra, estes comereis.
Deles, comereis estes: a locusta, segundo a sua espé cie, o gafanhoto devorador, segundo a sua espé cie, o grilo,
segundo a sua espé cie, e o gafanhoto, segundo a sua espé cie.
Mas todos os outros insetos que voam, que tê m quatro pé s serã o para vó s outros abominaçã o.
E por estes vos tornareis imundos; qualquer que tocar o seu cadá ver imundo será até à tarde.
Qualquer que levar o seu cadá ver lavará as suas vestes e será imundo até à tarde.
Todo animal que tem unhas fendidas, mas o casco nã o dividido em dois e nã o rumina vos será por imundo;
qualquer que tocar neles será imundo.
Todo animal quadrú pede que anda na planta dos pé s vos será por imundo; qualquer que tocar o seu cadá ver será
imundo até à tarde.
E o que levar o seu cadá ver lavará as suas vestes e será imundo até à tarde; eles vos serã o por imundos.
Estes vos serã o imundos entre o enxame de criaturas que povoam a terra: a doninha, o rato, o lagarto, segundo a
sua espé cie,
o geco, o crocodilo da terra, a lagartixa, o lagarto da areia e o camaleã o;
estes vos serã o por imundos entre todo o enxame de criaturas; qualquer que os tocar, estando eles mortos, será
imundo até à tarde.
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E tudo aquilo sobre que cair qualquer deles, estando eles mortos, será imundo, seja vaso de madeira, ou veste, ou
pele, ou pano de saco, ou qualquer instrumento com que se faz alguma obra, será metido em á gua e será imundo
até à tarde; entã o, será limpo.
E todo vaso de barro, dentro do qual cair alguma coisa deles, tudo o que houver nele será imundo; o vaso
quebrareis.
Todo alimento que se come, preparado com á gua, será imundo; e todo lı́quido que se bebe, em todo vaso, será
imundo.
E aquilo sobre o que cair alguma coisa do seu corpo morto será imundo; se for um forno ou um fogareiro de
barro, serã o quebrados; imundos sã o; portanto, vos serã o por imundos.
Poré m a fonte ou cisterna, em que se recolhem á guas, será limpa; mas quem tocar no cadá ver desses animais
será imundo.
Se do seu cadá ver cair alguma coisa sobre alguma semente de semear, esta será limpa;
mas, se algué m deitar á gua sobre a semente, e, se do cadá ver cair alguma coisa sobre ela, vos será imunda.
Se morrer algum dos animais de que vos é lı́cito comer, quem tocar no seu cadá ver será imundo até à tarde;
quem do seu cadá ver comer lavará as suas vestes e será imundo até à tarde; e quem levar o seu corpo morto
lavará as suas vestes e será imundo até à tarde.
També m todo enxame de criaturas que povoam a terra será abominaçã o; nã o se comerá .
Tudo o que anda sobre o ventre, e tudo o que anda sobre quatro pé s ou que tem muitos pé s, entre todo enxame
de criaturas que povoam a terra, nã o comereis, porquanto sã o abominaçã o.
Nã o vos façais abominá veis por nenhum enxame de criaturas, nem por elas vos contaminareis, para nã o serdes
imundos.
Eu sou o SENHOR, vosso Deus; portanto, vó s vos consagrareis e sereis santos, porque eu sou santo; e nã o vos
contaminareis por nenhum enxame de criaturas que se arrastam sobre a terra.
Eu sou o SENHOR, que vos faço subir da terra do Egito, para que eu seja vosso Deus; portanto, vó s sereis santos,
porque eu sou santo.
Esta é a lei dos animais, e das aves, e de toda alma vivente que se move nas á guas, e de toda criatura que povoa a
terra,
para fazer diferença entre o imundo e o limpo e entre os animais que se podem comer e os animais que se nã o
podem comer.
Um homem limpo ajuntará a cinza da novilha e a depositará fora do arraial, num lugar limpo, e será ela guardada
para a congregaçã o dos ilhos de Israel, para a á gua puri icadora; é oferta pelo pecado.
Aquele que tocar em algum morto, cadá ver de algum homem, imundo será sete dias.
Achadas as tuas palavras, logo as comi; as tuas palavras me foram gozo e alegria para o coraçã o, pois pelo teu
nome sou chamado, ó SENHOR, Deus dos Exé rcitos.
Ainda me disse: Filho do homem, come o que achares; come este rolo, vai e fala à casa de Israel.
Entã o, abri a boca, e ele me deu a comer o rolo.
E me disse: Filho do homem, dá de comer ao teu ventre e enche as tuas entranhas deste rolo que eu te dou. Eu o
comi, e na boca me era doce como o mel.
Quando estavas olhando, uma pedra foi cortada sem auxı́lio de mã os, feriu a está tua nos pé s de ferro e de barro e
os esmiuçou.
Entã o, foi juntamente esmiuçado o ferro, o barro, o bronze, a prata e o ouro, os quais se izeram como a palha das
eiras no estio, e o vento os levou, e deles nã o se viram mais vestı́gios. Mas a pedra que feriu a está tua se tornou
em grande montanha, que encheu toda a terra.
Mas, nos dias destes reis, o Deus do cé u suscitará um reino que nã o será jamais destruı́do; este reino nã o passará
a outro povo; esmiuçará e consumirá todos estes reinos, mas ele mesmo subsistirá para sempre,
como viste que do monte foi cortada uma pedra, sem auxı́lio de mã os, e ela esmiuçou o ferro, o bronze, o barro, a
prata e o ouro. O Grande Deus fez saber ao rei o que há de ser futuramente. Certo é o sonho, e iel, a sua
interpretaçã o.
Entã o vieram de Jerusalé m a Jesus alguns fariseus e escribas, e perguntaram:
Por que transgridem os Teus discı́pulos a tradiçã o dos anciã os? Pois nã o lavam as mã os quando comem pã o.
Mas o que sai da boca procede do coraçã o, e isso contamina o homem.
Sã o essas as coisas que contaminam o homem; mas comer sem lavar as mã os nã o contamina o homem.
Mas Ele, respondendo, disse: Nã o é bom tomar o pã o dos ilhos e lançá -lo aos cachorrinhos.
Ela, poré m, replicou: Sim, Senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus
donos.
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Chamou Jesus a Si os Seus discı́pulos e disse: Tenho compaixã o da multidã o, porque já faz trê s dias que
permanecem Comigo e nã o tê m o que comer; e nã o quero despedi-llos em jejum, para que nã o desfaleçam pelo
caminho.
E os discı́pulos Lhe disseram: De onde tirarı́amos num deserto tantos pã es para fartar tã o grande multidã o?
Perguntou-lhes Jesus: Quantos pã es tendes? Responderam eles: Sete, e alguns peixinhos.
Entã o, tendo mandado a multidã o reclinar-se no chã o,
tomou os sete pã es e os peixes, e, dando graças, partiu-os, e deu-os aos discı́pulos, e os discı́pulos à s multidõ es.
Todos comeram e se fartaram; e recolheram o que sobejou dos pedaços: sete cestas cheias.
També m Eu te digo que tu é s Pedro, e sobre essa rocha edi icarei a Minha igreja, e as portas do Hades nã o
prevalecerã o contra ela
Ai de vó s, escribas e fariseus, hipó critas! Porque limpais o exterior do copo e do prato, mas estes por dentro
estã o cheios de rapina e de intemperança.
Fariseu cego! Limpa primeiro o interior do copo e do prato, para que també m o seu exterior ique limpo.
Ai de vó s, escribas e fariseus, hipó critas! Porque sois semelhantes a sepulcros caiados, que por fora se mostram
belos, mas interiormente estã o cheios de ossos de mortos e de toda imundı́cia.
E, enquanto comiam, tomou Jesus um pã o e, abençoando-o, o partiu e lhes deu, dizendo: Tomai; isto é o Meu
corpo.
Interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Ele lhes respondeu: O reino de Deus nã o vem de
modo observá vel.
Nem dirã o: Ei-lo aqui! ou: Ei-lo ali! Pois eis que o reino de Deus está no meio de vó s.
No principio era a Palavra, e a Palavra estava com Deus, e a Palavra era Deus
Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens.
E a Palavra tornou-se carne e armou taberná culo entre nó s (e vimos a Sua gló ria, gló ria como do Unigê nito da
parte do Pai), cheio de graça e de realidade.
E como Moisé s levantou a serpente no deserto, assim e necessá rio que o Filho do Homem seja levantado,
Em verdade, em verdade vos digo: Vem a hora, e agora é , em que os mortos ouvirã o a voz do Filho de Deus, e os
que a ouvirem viverã o.
Replicou-lhes , pois, Jesus: Em verdade, em verdade vos digo: Moisé s nã o vos deu o pã o do cé u, mas Meu Pai vos
dá o verdadeiro pã o do cé u.
Porque o pã o de Deus é Aquele que desce do cé u e dá vida ao mundo.
Eu sou o pã o da vida
Este é o pã o que desce do cé u, para que o que dele comer nã o morra.
Eu sou o pã o vivo que desceu do cé u; se algué m comer desse pã o, viverá eternamente; e o pã o que Eu darei é a
Minha carne, que Eu darei pela vida do mundo.
Respondeu-lhes entã o Jesus: Em verdade, em verdade vos digo: Se nã o comerdes a carne do Filho do Homem e
nã o beberdes o Seu sangue, nã o tendes vida em vó s mesmos.
Quem come a Minha carne e bebe o Meu sangue tem a vida eterna, e Eu o ressuscitarei no ú ltimo dia.
Pois a Minha carne é verdadeira comida, e o Meu sangue é verdadeira bebida.
Quem come a Minha carne e bebe o Meu sangue permanece em Mim, e Eu nele.
Assim como o Pai, que vive, Me enviou, e Eu vivo pelo Pai, també m quem de Mim se alimenta por Mim viverá .
O Espirito é o que dá vida; a carne para nada aproveita; as palavras que Eu vos tenho dito sã o espirito e sã o vida.
O ladrã o nã o vem senã o para roubar, matar e destruir; Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundâ ncia.
Disse-lhe Jesus: Eu sou a ressurreiçã o e a vida; quem crê em Mim, ainda que morra, viverá ;
ao qual Deus ressuscitou, rompendo os grilhõ es da morte, porquanto nã o era possı́vel que Ele fosse retido por
ela.
Porque se nó s, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do Seu Filho, muito mais,
estando já reconciliados, seremos salvos na Sua vida,
Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado, a morte, assim també m a
morte passou a todos os homens, porque todos pecaram.
Mas a morte reinou desde Adã o até Moises, mesmo sobre aqueles que nã o haviam pecado à semelhança da
transgressã o de Adã o, o qual pre igurava Aquele que havia de vir.
Pois se, pela ofensa de um só , a morte reinou por meio de um só , muito mais os que recebem a abundâ ncia da
graça e do dom da justiça reinarã o em vida por meio de Um só , Jesus Cristo.
a im de que, como o pecado reinou na morte, assim també m reinasse a graça pela justiça para a vida eterna,
mediante Jesus Cristo, nosso Senhor.
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Fomos, pois, sepultados com Ele na Sua morte pelo batismo; para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os
mortos mediante a gló ria do Pai, assim també m andemos nó s em novidade de vida.
sabendo que Cristo, tendo ressuscitado dentre os mortos, nã o morre mais; a morte nã o tem mais domı́nio sobre
Ele,
Pois, quanto a ter morrido, morreu de uma vez por todas para o pecado; mas, quanto a viver, vive para Deus.
Miserá vel homem que sou! Quem me livrará do corpo desta morte?
Porque a lei do Espirito da vida me livrou, em Cristo Jesus, da lei do pecado e da morte.
Pois a mente posta na carne é morte, mas a mente posta no espı́rito é vida e paz.
Se, poré m, Cristo está em vó s, o corpo está morto por causa do pecado, mas o espriito é vida por causa da justiça.
Se habita em vó s o Espı́rito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos, Esse mesmo que ressuscitou Cristo
dentre os mortos també m dará vida aos vossos corpos mortais por meio do Seu Espı́rito que habita em vó s.
Pois assim como em um só corpo temos muitos membros, e nem todos os membros tê m a mesma funçã o,
assim nó s, que somos muitos, somos um só Corpo em Cristo, e individualmente membros uns dos outros.
Recomendo-vos a nossa irmã Febe, que é diaconisa da igreja que está em Cencré ia,
os quais pela minha vida arriscaram a pró pria cabeça, a quem nã o só eu agradeço, mas també m todas as igrejas
dos gentios;
Contudo, falamos sabedoria entre os que sã o maduros; nã , poré m, a sabedoria desta era, nem a dos governantes
desta era, que estã o sendo reduzidos a nada;
Há somente um pã o, e nó s, embora muitos, somos um só Corpo; porque todos participamos do ú nico pã o.
Porque assim como em Adã o todos morrem, assim també m em Cristo todos serã o vivi icados.
A morte, o ú ltimo inimigo, está sendo aniquilada.
Assim també m está escrito: O primeiro homem, Adã o, tornou-se alma vivente. O ú ltimo Adã o tornou-se Espı́rito
que dá vida.
E quando este corpo curruptı́vel se revestir da incorruptibilidade, e este corpo mortal se revestir da
imortalidade, entã o se cumprirá a palavra que está escrita: "Tragada foi a morte na vitó ria"
Onde está , ó morte, a tua vitó ria? Onde está , ó morte, o teu aguilhã o?
levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que també m a vida de Jesus se manifeste em nosso corpo.
Porque nó s, que estamos vivos, somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que també m a vida de
Jesus se manifeste em nossa carne mortal.
De modo que, em nó s, opera a morte, mas, em vó s, a vida.
mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou Seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei,
para que Cristo habite em vosso coraçã o pela fé , para que vó s, estando arraigados e alicerçados em amor,
e, por meio Dele, reconciliar Consigo todas as coisas, tanto as que estã o na terra como as que estã o nos cé us,
tendo feito a paz pelo sangue de Sua cruz.
mas agora foi manifestada pelo aparecimento de nosso Salvador Cristo Jesus, o qual nã o só destruiu a morte, mas
també m trouxe à luz a vida e a incorrupçã o, mediante o evangelho,
mas vemos Jesus, que foi feito um pouco inferior aos anjos por causa do sofrimento da morte, coroado de gló ria e
de honra, para que, pela graça de Deus, provasse a morte em favor de todas as coisas.
Visto, portanto, que os ilhos compartilham de sangue e carne, igualmente Ele també m participou dos mesmos,
para que, por meio da morte, destruı́sse aquele que tem o poder da morte, isto é , o diabo,
e libertasse aqueles que, por causa do medo da morte, estavam sujeitos à escravidã o por toda a vida.
Se confessarmos os nossos pecados, Ele é iel e justo para nos perdoar os pecados e nos puri icar de toda
injustiça.
E o testemunho é este: que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está no Seu Filho.
Aquele que tem o Filho tem a vida; aquele que nã o tem o Filho de Deus nã o tem a vida.
Se algué m vir seu irmã o cometer pecado que nã o é para morte, pedirá , e lhe dará vida, aos que nã o pecam para
morte. Há pecado que é para morte, e por esse nã o digo que rogue.
Quando O vi, caı́ a Seus pé s como morto; e Ele pô s sobre mim a Sua mã o direita, dizendo: Nã o temas; Eu sou o
Primeiro e o Ultimo
e Aquele que vive; estive morto, mas eis que estou vivo pelos sé culos dos sé culos; e tenho as chaves da morte e
do Hades.
Quem tem ouvidos, ouça o que o espı́rito diz à s igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da á rvore da vida,
que está no paraı́so de Deus.
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Quem tem ouvidos, ouça o que o Espı́rito diz à s igrejas: Ao vencedor, Eu lhe darei do maná escondido, e lhe darei
uma pedrinha branca, e sobre essa pedra um novo nome escrito, o qual ningué m conhece, exceto aquele que o
recebe.
Eis que estou à porta e bato; se algué m ouvir a Minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele, e ele Comigo.
E a morte e o Hades foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo.
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