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1. A neblina se dissipa e eu encontro a senda para o reino 
dos céus 

Por Chen Ai, China 

Desde criança eu acompanhei meus pais em sua crença no Senhor e agora 

me encontro diante da velhice. Embora eu tenha acreditado no Senhor a vida 

inteira, o problema de como me livrar do pecado e entrar no reino dos céus era 

um enigma insolúvel que me causava consternação constante, deixando-me 

perdido e aflito. Durante minha vida, eu desejava muito poder descobrir como 

me livrar do pecado e entrar no reino dos céus, para que, quando chegasse 

minha hora, eu fosse capaz de enfrentar a morte sabendo que minha vida estava 

completa e que eu podia finalmente encontrar o Senhor com paz no coração. 

Na tentativa de resolver esse dilema, consultei avidamente a Bíblia, do 
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Antigo Testamento ao Novo e do Novo Testamento de volta ao Antigo, lendo a 

Bíblia várias vezes. Porém, no final não consegui encontrar a resposta certa. 

Sem mais opções, só me restou fazer um esforço para me comportar da melhor 

maneira possível de acordo com os ensinamentos do Senhor, pois Ele disse: “O 

reino dos céus é tomado a força, e os violentos o tomam de assalto” 

(Mateus 11:12). No entanto, descobri que na vida real, por mais que eu tentasse, 

não conseguia cumprir o que o Senhor exigia de mim. Assim como Ele disse: 

“Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua 

alma, e de todo o teu entendimento. Este é o grande e primeiro 

mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: Amarás ao teu 

próximo como a ti mesmo” (Mateus 22:37-39). O Senhor exige que amemos 

a Deus de todo o coração e com toda nossa mente, e que irmãos e irmãs amem 

uns aos outros. Porém, por mais que eu me esforçasse, simplesmente não 

conseguia alcançar esse tipo de amor, pois meu amor por minha família era 

maior do que meu amor pelo Senhor, e eu simplesmente não era capaz de amar 

verdadeiramente meus irmãos e irmãs na igreja como eu amava a mim mesmo. 

Pelo contrário, eu costumava ser mesquinho e calculista em relação aos outros 

quando meus próprios interesses estavam em jogo, a ponto de ser possuído por 

rancor. Como alguém como eu poderia ser salvo e entrar no reino dos céus? O 

Senhor Jesus também disse muitas coisas sobre entrar no reino dos céus, como: 

“Em verdade vos digo que se não vos converterdes e não vos fizerdes 

como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus” (Mateus 

18:3). “Pois eu vos digo que, se a vossa justiça não exceder a dos 

escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus” 

(Mateus 5:20). Eu não conseguia colocar em prática nenhuma dessas exigências 

do Senhor. Eu mentia com frequência e sempre culpava o Senhor ao me deparar 

com algo que não era do meu agrado. Meus pensamentos eram enganosos e 

desonestos e eu definhava incessantemente no pecado, pecando e me 

arrependendo, me arrependendo e pecando, repetidamente. O Senhor é santo 

e está escrito na Bíblia: “…a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor” 

(Hebreus 12:14). Como alguém tão completamente imundo como eu poderia 

estar apto a entrar no reino dos céus? Isso me incomodava profundamente. Mas 

sempre que eu lia sobre a senda da justificação pela fé adotada por Paulo em 

Romanos, Gálatas e Efésios — que ter fé e ser batizado significa salvação certa, 
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que se acreditarmos no Senhor em nosso coração e O reconhecermos com nossa 

boca seremos justificados pela fé, salvos para sempre, e que, quando o Senhor 

retornar, Ele certamente nos elevará ao reino dos céus — uma enorme alegria 

tomava conta de mim. Eu sentia que não precisava me preocupar em entrar no 

reino dos céus. Mas então eu me lembrava do que o Senhor disse sobre as 

pessoas só serem capazes de entrar no reino dos céus por esforço próprio, e eu 

ficava inquieto. Ser justificado pela fé e depois entrar no reino dos céus — seria 

mesmo tão simples assim? Sobretudo quando eu via velhos crentes piedosos 

chegando ao fim da vida aparentando inquietação e preocupação, tanto que até 

choravam copiosamente e nenhum deles parecia feliz em morrer, eu 

inevitavelmente me perguntava: se eles dizem que basta a justificação pela fé 

para entrar no reino dos céus, por que então parecem tão aterrorizados em seu 

leito de morte? Parecia que eles próprios não tinham ideia se haviam sido salvos 

ou não, nem para onde iriam após a morte. Eu ponderei repetidamente as 

palavras do Senhor Jesus e também contemplei as palavras de Paulo, e descobri 

que as palavras de Jesus e de Paulo divergiam bastante em relação a quem 

poderia entrar no reino dos céus. Segundo Paulo, uma pessoa é justificada pela 

fé simplesmente crendo no Senhor — se fosse esse o caso, todos seriam salvos. 

Então, por que o Senhor Jesus disse: “Igualmente, o reino dos céus é 

semelhante a uma rede lançada ao mar, e que apanhou toda espécie 

de peixes. E, quando cheia, puxaram-na para a praia; e, sentando-

se, puseram os bons em cestos; os ruins, porém, lançaram fora” 

(Mateus 13:47-48)? Por que, quando o Senhor retorna nos últimos dias, ele 

precisa separar o joio do trigo, as ovelhas das cabras e os bons servos dos maus? 

A partir dessas palavras ditas pelo Senhor Jesus, está claro que nem todos que 

creem Nele poderão entrar no reino dos céus. Então eu me perguntava: estou 

salvo? E poderei entrar no reino dos céus quando morrer? Essas perguntas 

persistiam em minha mente como enigmas e eu não tinha ideia de como 

respondê-las. 

Num esforço para resolver esse problema, consultei obras escritas ao longo 

dos tempos por personagens espirituais conhecidos, mas a maioria delas trazia 

interpretações de justificação pela fé conforme aparece em Romanos, Gálatas e 

Efésios, e nenhum desses livros foi capaz de esclarecer minhas dúvidas. Visitei 

então todos os presbíteros no Senhor mais conhecidos e frequentei encontros 
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de muitas denominações diferentes, mas descobri que todos diziam 

praticamente as mesmas coisas e ninguém sabia me explicar claramente o 

mistério de como entrar no reino dos céus. Mais tarde, conheci uma nova 

denominação estrangeira emergente e pensei que talvez esse tipo de igreja 

pudesse lançar uma nova luz sobre a questão. Assim, bastante animado, fui a 

um de seus encontros. No início, o sermão pareceu ser relativamente 

esclarecedor, mas ao final descobri que também eles pregavam o caminho da 

justificação pela fé e fiquei deprimido com a decepção. Após o encontro, 

procurei o pastor principal e perguntei: “Pastor, receio não ter entendido 

quando você disse: ‘Uma vez salvo, salvo para sempre’. Você poderia 

compartilhar mais sobre isso comigo?” O pastor disse: “É uma coisa muito fácil 

de compreender. Em Romanos diz: ‘Quem intentará acusação contra os 

escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará?’ (Romanos 

8:33-34). O Senhor Jesus Cristo já nos absolveu de todos os nossos pecados ao 

ser crucificado na cruz. Ou seja, todos os nossos pecados, sejam os pecados que 

cometemos no passado, os pecados que cometemos hoje ou os pecados que 

cometeremos no futuro, são todos perdoados. Somos eternamente justificados 

pela fé em Cristo e se o Senhor não nos condena por nossos pecados, quem 

poderia nos acusar? Portanto, não devemos perder a fé em entrar no reino dos 

céus”. A resposta do pastor me confundiu ainda mais, então eu perguntei: 

“Como você explica o que está escrito em Hebreus: ‘Porque se voluntariamente 

continuarmos no pecado, depois de termos recebido o pleno conhecimento da 

verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados’ (Hebreus 10:26)?” O rosto 

do pastor ficou vermelho e ele não disse mais nada, e minha pergunta ficou sem 

resposta. Aquele encontro não só não tinha resolvido minha confusão, como me 

deixara ainda mais incomodado. Pensei: “Creio no Senhor há décadas, mas se 

nem ao menos tenho certeza de que minha alma irá para o Senhor quando eu 

morrer, isso não significa que tive um tipo de fé confusa a vida inteira?”. 

Comecei então a percorrer a senda de procurar a resposta para o meu problema 

em todo lugar possível. 

Em março de 2000, fui estudar em um seminário dirigido por estrangeiros, 

confiante de que os sermões pregados por estrangeiros seriam superiores e 

certamente resolveriam minha confusão. Para minha surpresa, porém, depois 

de estudar lá por dois meses, durante os quais estive cheio de fé, descobri que 
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todos os pastores pregavam as velhas coisas de sempre e que não havia 

nenhuma luz nova em seus sermões. Durante esse tempo não ouvi um único 

sermão revitalizante nem li um único ensaio espiritual. Não só minha confusão 

não foi resolvida, como minha estadia lá me deixou ainda mais desconcertado. 

Eu me senti inevitavelmente confuso e pensei: “Estou aqui há mais de dois 

meses, mas o que eu ganhei? Se não posso obter provisão aqui, qual é o sentido 

de continuar com esses estudos?”. 

Certa noite depois do jantar, perguntei a um pastor: “Pastor, como 

estudantes de teologia, é só isso que estudamos? Não podemos falar sobre o 

modo de vida?”. O pastor respondeu muito solenemente: “Se não discutirmos 

essas coisas em nossos estudos teológicos, então sobre o que deveríamos falar? 

Simplesmente relaxe e continue estudando! Somos a maior organização 

religiosa do mundo, internacionalmente reconhecida. Você passará por três 

anos de formação aqui e sairá com um certificado internacional de pastor. 

Quando chegar a hora, você poderá levar esse certificado a qualquer lugar do 

mundo para pregar o evangelho e estabelecer igrejas”. A resposta do pastor foi 

realmente decepcionante para mim. Eu não queria ser pastor, só queria saber 

como entrar no reino dos céus. E então perguntei a ele: “Pastor, considerando 

que a posse de um certificado de pastor abre tantas portas, poderei usá-lo para 

entrar no reino dos céus?”. Ao ouvir isso, o pastor ficou em silêncio. Eu 

continuei: “Pastor, ouvi dizer que você crê no Senhor desde menino. Agora que 

já se passaram muitas décadas, estou curioso: você foi salvo?”. Ele respondeu: 

“Sim, fui salvo”. Perguntei: “Então você poderá entrar no reino dos céus?”. Ele 

respondeu, autoconfiante: “Claro que sim!”. Perguntei: “Então, posso 

perguntar qual é o seu fundamento para afirmar que poderá entrar no reino dos 

céus? Você é um homem mais justo do que eram os escribas e fariseus? Você 

ama seus vizinhos como a si mesmo? Você é santo? Pense bem: 

involuntariamente, continuamos pecando o tempo todo e contrariando os 

ensinamentos do Senhor. Diariamente pecamos de dia e confessamos à noite. 

Deus é santo, então você realmente acha que seremos capazes de entrar no 

reino dos céus estando tão cheios de pecado?”. O pastor ficou desconcertado e 

vermelho como um tomate, e não disse mais nada por um bom tempo. Fiquei 

muito decepcionado com a reação dele e senti que se continuasse meus estudos 

lá, não seria capaz de compreender o mistério de como ganhar vida e entrar no 
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reino dos céus. E assim, abandonei os estudos no seminário e voltei para minha 

cidade natal. 

A caminho de casa, eu estava abatido como nunca antes; tive a sensação de 

que minhas últimas esperanças haviam sido destroçadas. Pensei: “Mesmo em 

um seminário dirigido por pastores estrangeiros, minha busca não resultou na 

senda para me livrar do pecado e entrar no reino dos céus. Onde mais posso 

procurar por essa senda?”. Senti como se tivesse chegado ao fim da estrada. 

Nesse exato momento, a imagem do meu velho pai e de um velho pastor 

chorando diante da iminência da morte passou rapidamente diante dos meus 

olhos novamente. Pensei em como haviam passado a vida inteira pregando o 

caminho da justificação pela fé, que as pessoas entrariam no reino dos céus após 

a morte, mas, no final das contas, haviam morrido tomados por 

arrependimento. Eu havia acreditado no Senhor a vida inteira e dito às pessoas 

todos os dias que elas entrariam no reino dos céus quando morressem, e mesmo 

assim eu nunca tivera real clareza sobre como entrar de fato no reino dos céus. 

Eu iria deixar esta vida tomado por arrependimento como meu pai e o pastor? 

Em meio à minha dor, essas palavras do Senhor subitamente vieram à mente: 

“Pedi, e dar-se-vos-á; buscai, e achareis; batei e abrir-se-vos-á” 

(Mateus 7:7). “É isso mesmo”, pensei. “O Senhor é fiel e contanto que eu busque 

com um coração verdadeiro, Ele certamente me guiará. Não posso desistir. 

Enquanto restar um sopro de vida em meu corpo, continuarei procurando a 

senda para o reino dos céus!”. Então, vim diante do Senhor para orar: “Querido 

Senhor, procurei por toda parte como me livrar do pecado e entrar no reino dos 

céus, mas ninguém foi capaz de resolver meu problema. Querido Senhor, o que 

devo fazer? Como pregador, digo diariamente aos irmãos e irmãs que eles 

devem buscar diligentemente e ter paciência até o fim, e que Tu virás para nos 

levar ao reino dos céus depois que morrermos. Porém, a essas alturas, eu 

realmente não tenho ideia de como me livrar do pecado e entrar no reino dos 

céus. Não seria eu um cego guiando outro cego, conduzindo meus irmãos e 

irmãs para o abismo? Querido Senhor, aonde devo ir para procurar a senda para 

o reino dos céus? Por favor, guia-me!”. 

Depois que voltei para minha cidade natal, eu soube que muitas boas 

ovelhas e ovelhas líderes da nossa igreja haviam sido roubadas pela igreja 

Relâmpago do Oriente. Muitas pessoas estavam dizendo que o caminho da 
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Relâmpago do Oriente fornecia nova compreensão e nova luz, e até pastores 

experientes tinham admiração por seus sermões. Sempre que eu ouvia essas 

coisas, pensava: “Parece que os sermões pregados pela Relâmpago do Oriente 

são de fato elevados. É uma pena que eu não tenha encontrado ninguém da 

Relâmpago do Oriente. Seria ótimo se eu pudesse conhecê-los algum dia! Se 

esse dia chegar, certamente ouvirei e buscarei seriamente para entender por 

que exatamente seus sermões são tão bons e se eles podem ou não esclarecer 

essa confusão que carrego comigo há anos”. 

Um dia, uma líder da igreja me disse: “A igreja tal e tal teve muitas de suas 

boas ovelhas roubadas pela Relâmpago do Oriente. Agora todas as 

denominações estão trancando suas igrejas e precisamos instar com nossos 

irmãos e irmãs para que não tenham contato algum com pessoas da Relâmpago 

do Oriente e, particularmente, para que não ouçam seus sermões. Se todos os 

nossos fiéis começarem a acreditar na Relâmpago do Oriente, quem restará 

para nos ouvir pregar?”. Fiquei indignado ao ouvir a líder da igreja dizer isso e 

pensei: “Nossa igreja está aberta a todos, então por que haveríamos de trancá-

la? Por que você não acolheria um forasteiro de um lugar distante? A Bíblia diz: 

‘Não vos esqueçais da hospitalidade, porque por ela alguns, sem o saberem, 

hospedaram anjos’ (Hebreus 13:2). Abraão acolheu forasteiros e assim foi 

abençoado por Deus e teve um filho aos cem anos; Ló acolheu dois anjos e assim 

foi salvo da destruição de Sodoma; a prostituta Raabe recebeu espiões de Israel 

e sua família inteira foi salva; e uma viúva pobre acolheu o profeta Elias e assim 

eles evitaram a fome por três anos e meio. Entre tantas pessoas, nenhuma foi 

prejudicada por acolher forasteiros de lugares distantes, pelo contrário, foram 

todas abençoadas por Deus. Portanto, é evidente que acolher forasteiros está de 

acordo com a vontade do Senhor. Então por que você iria contra Sua vontade, 

trancando a igreja intencionalmente e não permitindo a entrada de nenhum 

forasteiro?”. Ao pensar nisso, balancei a cabeça e disse a ela: “Fazer isso 

contraria a vontade do Senhor. Nossa igreja pertence a Deus e está aberta a 

todos. Contanto que a comunicação deles seja sobre fé no Senhor, devemos 

receber qualquer um, independentemente de quem seja, e devemos buscar com 

a mente aberta e explorar ideias juntos. Somente ao fazer isso é que estaremos 

de acordo com os ensinamentos do Senhor”. 

Certo dia de julho de 2000, conheci duas irmãs que estavam pregando 
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sobre a Relâmpago do Oriente durante sua estadia na casa do irmão Wang. 

Depois de termos nos cumprimentado rapidamente, perguntei a elas: “A 

questão de poder ou não ser salvo e entrar no reino dos céus sempre me deixou 

perplexo. Hoje em dia, todo o mundo religioso adere às palavras de Paulo na 

crença de que seremos salvos simplesmente acreditando e sendo batizados, e 

que ao crer no Senhor em seu coração e reconhecer o Senhor com sua boca, uma 

pessoa é justificada pela fé, salva para sempre e certamente será elevada ao 

reino dos céus quando o Senhor retornar. Mas, pessoalmente, não acho que 

entrar no reino dos céus seja tão simples assim. Como diz a Bíblia: ‘…a 

santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor’ (Hebreus 12:14). Seja eu ou os 

irmãos e irmãs ao meu redor definhando no pecado o dia inteiro, dia após dia, 

não acho que pessoas como nós, que vivemos diariamente no pecado, possam 

entrar no reino dos céus. Eu gostaria de saber exatamente como entrar no reino 

dos céus. Vocês poderiam compartilhar sobre isso comigo?”. 

A irmã Zhou sorriu e disse: “Irmão, essa pergunta que você faz é crucial. 

Como entrar no reino dos céus é uma grande preocupação para todo crente. Ter 

clareza sobre esse assunto significa primeiro saber que os crentes no Senhor 

devem sempre se comportar de acordo com as palavras do Senhor Jesus e não 

de acordo com o que os seres humanos disseram. O Senhor Jesus nos disse 

claramente: ‘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). O Senhor nunca disse que podemos entrar no reino dos 

céus apenas confiando na graça para sermos salvos ou sendo justificados pela 

fé. Ser justificado pela fé, ser salvo para sempre pela fé e depois ser elevado ao 

reino dos céus — essas foram palavras de Paulo. Paulo era apenas um apóstolo, 

um membro da humanidade corrupta, e também precisava da salvação do 

Senhor Jesus. Como poderia ele ter determinado se outras pessoas poderiam 

entrar no reino dos céus ou não? Somente o Senhor Jesus é o Senhor do reino 

dos céus, o Rei do reino dos céus; somente as palavras do Senhor são a verdade 

e somente elas possuem autoridade. Portanto, sobre a questão de como 

podemos entrar no reino dos céus, devemos ouvir apenas as palavras do Senhor 

— não há dúvida alguma quanto a isso. 

Em seguida, há as perguntas: ‘O que significam justificação pela fé e ser 

salvo por causa da fé?’ e ‘Você pode entrar no reino dos céus uma vez que for 
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salvo?’. Elas são explicadas claramente nas palavras de Deus Todo-Poderoso, 

então vamos ler agora algumas passagens das palavras de Deus. Deus Todo-

Poderoso diz: ‘Você só sabe que Jesus descerá durante os últimos dias, 

mas como exatamente Ele descerá? Um pecador como você, que 

acaba de ser redimido, e não foi mudado ou aperfeiçoado por Deus, 

pode ser segundo o coração de Deus? Para você, você que ainda é do 

seu antigo eu, é verdade que você foi salvo por Jesus, e que você não 

é contado como pecador por causa da salvação de Deus, mas isso não 

prova que você não é pecador e não é impuro. Como você pode ser 

santo se não foi mudado? Internamente, você é assolado por 

impurezas, é egoísta e ignóbil, mas ainda deseja descer com Jesus — 

quem dera você ter tanta sorte! Você pulou uma etapa em sua crença 

em Deus: você foi meramente redimido, mas não foi mudado. Para 

você ser segundo o coração de Deus, Deus deve fazer pessoalmente 

a obra de mudar e limpar você; se você é apenas redimido, será 

incapaz de alcançar a santidade. Dessa forma, você não será 

qualificado para compartilhar as boas bênçãos de Deus, pois você 

perdeu um passo na obra de Deus de gerenciar o homem, que é o 

importante passo de mudar e aperfeiçoar. Assim, você, um pecador 

que acaba de ser redimido, é incapaz de herdar diretamente a 

herança de Deus’ (de ‘Sobre denominações e identidade’ em “A Palavra 

manifesta em carne”). ‘Embora Jesus tenha feito muita obra entre os 

homens, Ele apenas completou a redenção de toda a humanidade e 

tornou-Se oferta pelo pecado dos homens e não livrou o homem de 

todo o seu caráter corrupto. Salvar o homem plenamente da 

influência de Satanás não exigiu apenas que Jesus tomasse os 

pecados do homem como oferta pelo pecado, mas também exigiu 

que Deus fizesse uma obra maior para livrar o homem 

completamente de seu caráter, que foi corrompido por Satanás. E 

assim, depois que os pecados do homem foram perdoados, Deus 

voltou para a carne para guiar o homem até a nova era e começou a 

obra do castigo e julgamento, e essa obra tem trazido o homem a um 

reino superior. Todo aquele que se submete ao Seu domínio 

desfrutará de uma verdade maior e receberá bênçãos maiores. Eles 
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viverão verdadeiramente na luz e ganharão a verdade, o caminho e 

a vida’ (de ‘Prefácio’ em “A Palavra manifesta em carne”).” 

A irmã Wang continuou sua comunicação, dizendo: “Na Era da Graça, o 

Senhor Jesus realizou a obra de redenção da humanidade, tornando-Se uma 

oferta pelo pecado pela humanidade por meio da crucificação, e nos resgatando 

das garras de Satanás. Contanto que aceitemos a salvação do Senhor e 

confessemos e nos arrependamos de nossos pecados, nossos pecados são 

perdoados e então estamos aptos a desfrutar da graça e bênçãos do Senhor. O 

que quero dizer com ‘nossos pecados são perdoados’ é que não estamos mais 

condenados ou sentenciados à morte sob a lei por violar a lei, e é esse o 

verdadeiro significado de justificação pela fé e ser salvo pela fé. Mas isso não 

significa que estamos livres de pecado ou imundície, nem significa que seremos 

capazes de entrar no reino dos céus. O motivo é que embora nossos pecados 

possam ser perdoados, nossa natureza pecaminosa permanece profundamente 

enraizada em nós, e quando enfrentamos problemas, muitas vezes ainda 

contamos mentiras e enganamos os outros para proteger nossas posições e 

interesses. Quando desfrutamos da graça do Senhor, agradecemos e louvamos 

a Ele e nos despendemos energicamente por Ele. Mas quando ocorre uma 

catástrofe ou algo de ruim acontece à nossa família, interpretamos mal o Senhor 

e O culpamos, chegando mesmo a negar e trair o Senhor. Portanto, como é que 

pessoas como nós, que foram redimidas, mas que frequentemente pecam e 

resistem a Deus, podem estar qualificadas para entrar no reino dos céus? Deus 

é justo e santo e Ele nunca permitiria que pessoas imundas e corruptas 

entrassem em Seu reino. Para nos salvar de uma vez por todas da influência de 

Satanás, Ele opera de acordo com Seu plano de gerenciamento e nossas 

necessidades como humanidade corrupta, realizando Sua obra de julgar e 

purificar o homem nos últimos dias. Deus encarnado expressou milhões de 

palavras para julgar nossa corrupção, nossa imundície, nossa injustiça e 

resistência, e nos mostrar a senda para nos livrarmos de nosso caráter corrupto. 

Quando, por meio do julgamento e castigo das palavras de Deus, nos livrarmos 

de nosso caráter satânico e corrupto, formos capazes de colocar em prática Suas 

palavras e nos tornarmos pessoas que realmente obedecem e adoram a Deus, 

só então estaremos aptos a entrar no reino de Deus. Na verdade, o Senhor Jesus 

profetizou há muito tempo que retornaria nos últimos dias para realizar a obra 
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de julgamento. Assim como Ele disse: ‘E, se alguém ouvir as Minhas 

palavras, e não as guardar, Eu não o julgo; pois Eu vim, não para 

julgar o mundo, mas para salvar o mundo. Quem Me rejeita, e não 

recebe as Minhas palavras, já tem quem o julgue; a palavra que 

tenho pregado, essa o julgará no último dia’ (João 12:47-48). ‘E quando 

Ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo’ (João 

16:8). Portanto, está claro que somente aceitando a obra de julgamento de Deus 

nos últimos dias, nos livrando de nosso caráter corrupto e alcançando a 

purificação é que poderemos entrar no reino de Deus”. 

Depois de ouvir as comunicações das irmãs, tudo de repente ficou claro e 

meu coração instantaneamente se iluminou. “Ah, então é assim que se entra no 

reino dos céus!”, pensei, “Somente agora finalmente compreendo que o Senhor 

Jesus realizou a obra de redenção da humanidade, não a obra de nos livrar do 

pecado. O Senhor de fato nos absolveu de nossos pecados, mas nossa natureza 

pecaminosa permanece profundamente enraizada por dentro e, portanto, 

frequente e involuntariamente ainda pecamos e resistimos ao Senhor. Não é 

por menos que eu nunca fui capaz de me libertar das amarras e grilhões do 

pecado — o motivo é que não aceitei a obra de julgamento de Deus Todo-

Poderoso nos últimos dias!”. E então eu disse às duas irmãs: “Graças ao Senhor! 

Ao ouvir as palavras de Deus Todo-Poderoso e a comunicação de vocês, 

finalmente sei que a crença que defendíamos — de que todas as pessoas que 

creem no Senhor em seu coração e O reconhecem verbalmente podem ser 

elevadas ao reino dos céus — não passa de nossa noção e imaginação! Eu 

compreendo agora que a obra que o Senhor Jesus realizou foi a obra de 

redenção e que o Senhor retornado realizará a obra de julgamento. Ou seja, Ele 

purificará e transformará completamente nosso caráter corrupto e só então 

seremos capazes de entrar no reino dos céus. Não é por menos que eu tenha 

lido tantos livros espirituais, mas nunca tenha encontrado a solução para o 

problema da pecaminosidade do homem! Irmãs, como então Deus realiza a 

obra de julgamento e castigo nos últimos dias? Vocês poderiam compartilhar 

sobre isso comigo?”. 

A irmã Wang disse então: “A resposta a essa pergunta está claramente 

exposta nas palavras de Deus, então vamos ler uma passagem delas. Deus Todo-

Poderoso diz: ‘Nos últimos dias, Cristo usa uma variedade de verdades 
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para ensinar o homem, expor a essência do homem e dissecar suas 

palavras e ações. Essas palavras abrangem várias verdades: o dever 

do homem, como o homem deveria obedecer a Deus, como o homem 

deveria ser leal a Deus, como o homem deve viver a humanidade 

normal, bem como a sabedoria e o caráter de Deus e assim por 

diante. Essas palavras são todas dirigidas à essência do homem e ao 

seu caráter corrupto. Em especial, essas palavras que expõem como 

o homem desdenha de Deus são faladas em relação a como o homem 

é a corporificação de Satanás e uma força inimiga contra Deus. Ao 

realizar Sua obra de julgamento, Deus não só torna clara a natureza 

do homem com apenas algumas palavras; Ele também expõe, trata 

e poda no longo prazo. Esses métodos de exposição, tratamento e 

poda não podem ser substituídos por palavras comuns, mas pela 

verdade que o homem absolutamente não possui. Apenas métodos 

desse tipo são considerados julgamento; só por meio de julgamento 

desse tipo é que o homem pode ser subjugado e completamente 

convencido a se submeter a Deus e, além disso, ganhar verdadeiro 

conhecimento de Deus. O que a obra de julgamento produz é o 

entendimento do homem da verdadeira face de Deus e da verdade 

sobre a própria rebelião. A obra de julgamento permite que o 

homem ganhe bastante entendimento da vontade de Deus, do 

propósito da obra de Deus e dos mistérios que lhe são 

incompreensíveis. Também permite que o homem reconheça e 

conheça sua substância corrupta e as raízes de sua corrupção, bem 

como descubra a fealdade do homem. Esses efeitos são todos 

produzidos pela obra de julgamento, pois a substância dessa obra é, 

de fato, a obra de abrir a verdade, o caminho e a vida de Deus a todos 

aqueles que têm fé Nele. Essa obra é a obra de julgamento realizada 

por Deus’ (de “Cristo realiza a obra do julgamento com a verdade” em “A 

Palavra manifesta em carne”). 

As palavras de Deus nos dizem claramente que, nos últimos dias, Deus 

expressa todas as verdades necessárias para que possamos alcançar plena 

salvação, julgando e expondo nossa natureza satânica e essência corrupta que 

resistem a Deus. Todas essas palavras são a verdade, elas portam a autoridade 
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e o poder de Deus e nos revelam o que Ele tem e é, assim como Seu caráter justo 

que não admite ofensa. Por meio do julgamento e castigo das palavras de Deus, 

e pela revelação dos fatos, alcançamos a compreensão de nossa natureza 

satânica e a verdade de nossa corrupção por Satanás; vemos que fomos tão 

profundamente corrompidos por Satanás, que somos por natureza arrogantes, 

vaidosos, corruptos, enganosos, egoístas, egotistas, gananciosos, perversos, 

ansiosos por prevalecer sobre os outros, e que tudo o que revelamos, até mesmo 

em nosso sangue e ossos, faz parte de nosso caráter satânico. Dominados por 

esse caráter corrupto, constantemente resistimos a Deus e nos rebelamos 

contra Ele, mesmo contra nossa vontade. Por exemplo, quando operamos e 

pregamos sermões em nossas igrejas, divagamos em discursos altissonantes e 

nos exibimos e nos exaltamos para que os outros nos admirem e nos respeitem; 

muitas vezes mentimos e enganamos os outros para proteger nossos interesses, 

chegando até mesmo a nos envolver em intrigas e a competir uns com os outros; 

quando nos deparamos com pessoas, eventos, coisas ou situações que 

contrariam nossas noções, sempre fazemos exigências irracionais a Deus ou 

cultivamos desejos extravagantes, e somos incapazes de nos submeter às 

orquestrações e arranjos de Deus. Por meio do julgamento e castigo de Suas 

palavras, aos poucos passamos a compreender algumas verdades, adquirimos 

certa compreensão real de nossa natureza satânica e sentimos verdadeiro ódio 

por ela, e também passamos a ter compreensão real do caráter justo de Deus. 

Sabemos que tipo de pessoa Deus ama e que tipo de pessoa Ele odeia, bem como 

que tipo de busca está de acordo com a Sua vontade. Aprendemos em parte a 

discernir entre coisas positivas e negativas. A partir do momento em que 

compreendemos essas coisas, adquirimos disposição para renunciar à carne do 

fundo do coração e praticar de acordo com as palavras de Deus. Com o tempo, 

aos poucos cresce em nós o desejo de reverenciar e amar a Deus, somos 

libertados de parte das amarras e grilhões de nosso caráter satânico e corrupto 

e fazemos menos exigências irracionais a Deus. Tornamo-nos capazes de 

assumir nosso lugar como seres criados e cumprir nosso dever, nos 

submetemos às orquestrações e arranjos de Deus e começamos a viver a 

semelhança de um verdadeiro ser humano. À medida que experimentamos a 

obra de Deus, passamos a compreender profundamente que a única senda para 

entrar no reino dos céus é aceitar a obra de julgamento e castigo de Deus Todo-
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Poderoso nos últimos dias, buscar a verdade, alcançar conhecimento de Deus e 

de nós mesmos e mudar nosso caráter corrupto”. 

Ouvir essas palavras de Deus Todo-Poderoso e da comunicação da irmã me 

proporcionou uma clareza interna ainda maior. As verdades expressas por Deus 

Todo-Poderoso são realmente práticas e são de fato o que nós, seres humanos 

corruptos, precisamos. Somente aceitando e experimentando a obra de 

julgamento de Deus Todo-Poderoso nos últimos dias é que poderemos nos 

livrar das amarras e grilhões de nosso caráter corrupto de uma vez por todas! 

Não pude deixar de suspirar aliviado, e eu disse: “Creio no Senhor há tantos 

anos e, no entanto, sempre peco de dia e depois confesso esses pecados à noite, 

simplesmente definhando no pecado o tempo todo. Se Deus não tivesse 

expressado todas as verdades para purificar a humanidade, se Ele não tivesse 

nos mostrado a senda para nos livrarmos de nosso caráter corrupto, eu 

certamente acabaria de tal modo agrilhoado pelo pecado que nunca teria 

encontrado a senda para a liberdade. Não é por menos que o Senhor disse: 

‘Ainda tenho muito que vos dizer; mas vós não o podeis suportar 

agora. Quando vier, porém, Aquele, o Espírito da verdade, Ele vos 

guiará a toda a verdade; porque não falará por Si Mesmo, mas dirá 

o que tiver ouvido, e vos anunciará as coisas vindouras’ (João 16:12-

13). O Senhor Jesus nos disse há muito tempo que Ele tinha mais palavras para 

expressar nos últimos dias e que Ele nos conduziria para entrar em todas as 

verdades. As palavras de Deus Todo-Poderoso têm autoridade e poder, elas 

revelaram todas as verdades e mistérios que eu queria compreender mas não 

conseguia e me convenceram totalmente. Finalmente encontrei a senda para 

entrar no reino dos céus!”. As duas irmãs assentiram alegremente. 

Então eu disse, entusiasmado: “Essa é a voz do Senhor. Deus Todo-

Poderoso é o Senhor Jesus retornado! Algo que eu desejava há tanto tempo 

finalmente aconteceu e eu sou tão afortunado, tão abençoado! Quando o Senhor 

Jesus nasceu, Simeão sentiu uma alegria incrível ao ver o menino Jesus, que 

tinha apenas oito dias de idade. Por ter sido capaz de acolher o retorno do 

Senhor e ouvir as Próprias declarações de Deus em minha vida, sou muito mais 

afortunado do que Simeão e sou muito grato ao Senhor!”. Ao falar, fiquei 

extremamente comovido e chorei de emoção. Ajoelhei-me no chão para orar a 

Deus, mas chorava tanto que não conseguia falar; as irmãs também foram 
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levadas às lágrimas. 

O desgosto que havia me atormentado por tantos anos fora finalmente 

solucionado por meio das palavras de Deus Todo-Poderoso. Pensei em como eu 

havia buscado em vão por toda parte a senda da purificação que levaria ao reino 

dos céus, mas que agora eu finalmente a encontrei. Eu sei que isso é a graça e a 

salvação de Deus para mim! Mais tarde, participando de encontros e 

comunicando com irmãos e irmãs as palavras de Deus Todo-Poderoso, passei a 

entender mais e mais verdades e adquiri certa compreensão da vontade de Deus 

para nos salvar. Agora desejo aceitar mais julgamento e castigo das palavras de 

Deus, experimentar Sua obra, gradualmente me livrar de meu caráter corrupto 

e ser purificado. Graças a Deus! 
 

2. A estrada para a purificação 

Por Christopher, Filipinas 

Meu nome é Christopher e sou pastor de uma igreja doméstica nas 

Filipinas. Em 1987, fui batizado e retornei ao Senhor Jesus. Pela graça do 

Senhor, em 1996, tornei-me pastor da igreja local. Naquela época, além de 

pregar em muitos lugares nas Filipinas, eu também falava em outros locais, 

como Hong Kong e Malásia. Por causa da obra e da orientação do Espírito Santo, 

eu sentia que tinha uma energia sem fim em minha obra para o Senhor e um 

fluxo incessante de palavras em meus sermões. Com frequência, eu apoiava 

irmãos e irmãs quando eles estavam pessimistas e fracos. Algumas vezes, 

membros das famílias deles, que não acreditavam no Senhor, tratavam-me mal, 

mesmo assim, eu era tolerante e paciente, não perdia a fé no Senhor e 

acreditava que Ele poderia mudá-los. Portanto, eu sentia que havia mudado 

muito desde que passara a crer no Senhor. Contudo, a partir de 2011, eu não 

sentia mais a obra do Espírito Santo com a mesma intensidade de antes. Aos 

poucos, não tive mais nenhuma iluminação para meus sermões e não tive mais 

força para conseguir viver sem pecado. Não conseguia evitar ficar nervoso com 

minha esposa e filha e perdia a paciência na hora de ensiná-las quando via que 

elas não estavam agindo de acordo com o que eu desejava. Eu sabia que isso 

não estava de acordo com a vontade do Senhor, mas, com frequência, eu não 

conseguia evitar. Fiquei particularmente incomodado com isso. Para me livrar 

de uma vida de pecado e confissão, esforcei-me mais na leitura da Bíblia, 
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jejuando e orando, e procurei diretores espirituais em todos os lugares para 

buscarmos e explorarmos juntos o meu problema. Mas todos os meus esforços 

não fizeram diferença na minha vida de pecado e na escuridão de minha alma. 

Então, uma noite, na primavera de 2016, minha esposa me perguntou: 

“Christopher, notei que você está muito incomodado ultimamente. O que está  

passando na sua cabeça?” Depois que ouvi minha esposa dizer isso, eu disse a 

ela o que estava me incomodando: “Nesses últimos anos, tenho me perguntado 

por que não consigo me livrar da vida no pecado, apesar de ser um pastor e crer 

em Deus há muitos anos. Não consigo alcançar o Senhor agora. É como se Ele 

tivesse me abandonado. Embora eu pregue em todos os lugares, logo que tenho 

um tempo livre, especialmente tarde da noite, sempre sinto um vazio e uma 

ansiedade, e esses sentimentos estão ficando cada vez mais fortes. Penso em 

todo esses anos em que creio no Senhor, no quanto já li da Bíblia e em como 

decidi aceitar a cruz e conquistar a mim mesmo, mas, mesmo assim, estou 

sempre preso ao pecado e sou capaz de dizer mentiras a fim de proteger meus 

próprios interesses e não consigo viver à altura de ‘E na sua boca não se achou 

engano’ (Apocalipse 14:5). Quando enfrento tribulações e refinamentos, 

embora eu saiba que tenho o consentimento do Senhor, ainda não consigo 

deixar de reclamar com Ele e compreendê-Lo mal, e sou completamente 

incapaz de negar a mim mesmo de bom grado. Tenho medo de quando o Senhor 

vier, eu não consiga entrar no reino dos céus, porque vivo assim em pecado!” 

Ao ouvir isso, minha esposa disse: “Christopher, como você pode pensar 

assim? Você deve ter fé, você é um pastor! Embora vivamos em pecado e não 

nos libertemos de suas amarras, a Bíblia diz: ‘Porque, se com a tua boca 

confessares a Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o 

ressuscitou dentre os mortos, será salvo’ (Romanos 10:9), ‘Porque: Todo aquele 

que invocar o nome do Senhor será salvo’ (Romanos 10:13). Se persistirmos na 

leitura da Bíblia, nos reunirmos e orarmos ao Senhor, carregarmos a cruz e 

sempre seguirmos até a segunda vinda do Senhor, poderemos entrar no reino 

dos céus e receber a bênção Dele”. 

Então, eu disse à minha esposa: “Eu pensava assim, mas está dito em Pedro 

1:16: ‘Porquanto está escrito: Sereis santos, porque eu sou santo’. Eu creio 

no Senhor há trinta anos, mas ainda não consigo seguir o caminho Dele e, 

vivendo em pecado, ainda resisto a Ele muitas vezes. Eu não satisfaço nem de 
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longe as exigências do Senhor. Ah! Quantas vezes decidi obedecer aos 

ensinamentos do Senhor, mas não consegui praticar Sua palavra. Como eu 

poderia ser digno de entrar no reino dos céus sob tais circunstâncias? O Senhor 

Jesus 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’ 

(Mateus 7:21). De acordo com as palavras do Senhor, não é tão simples quanto 

pensamos entrar no reino dos céus. O Senhor é santo, então como as pessoas 

que não praticam Suas palavras e que resistem com frequência a Ele podem ser 

arrebatadas para o reino dos céus? Somente aqueles que mudam e que seguem 

a vontade de Deus podem entrar no reino dos céus!” 

Minha esposa pensou por um momento e respondeu: “O que você diz faz 

sentido. O Senhor é santo e nós ainda somos pecadores. Nós não somos dignos 

do reino de Deus. Mas, acabei de me lembrar… o pastor Liu não convidou um 

pastor coreano chamado Kim para vir à igreja? Que tal pesquisarmos sobre esse 

assunto desta vez?” Eu disse: “Bem, isso também é bom. O Senhor Jesus disse: 

‘Pedí, e dar-se-vos-á; buscai, e achareis; batei e abrir-se-vos-á’ 

(Mateus 7:7). Se continuarmos buscando, acredito que o Senhor nos conduzirá. 

Como pastor, devo considerar a vida de nossos irmãos e irmãs. Não posso crer 

em Deus de forma confusa, pois assim colocaria os irmãos e as irmãs em uma 

situação difícil e aprisionaria a mim mesmo. Então, vamos esperar até que o 

pastor coreano Kim chegue e depois perguntaremos a ele sobre o assunto”. 

Como eu queria conversar com o pastor Kim, procurei saber um pouco 

sobre o passado dele. Então procurei pela igreja coreana na internet. Nas 

páginas que apareceram, vi o site https://pt.kingdomsalvation.org. Abri-o e 

algumas palavras nele me atraíram: “O homem recebeu muita graça, tal 

como a paz e a felicidade da carne, a fé de um membro trazendo a 

bênção para toda uma família, a cura de doenças, e assim por diante. 

O restante foram as boas ações do homem e sua aparência piedosa; 

se o homem fosse capaz de viver baseado nisso, ele era considerado 

um crente aceitável. Somente crentes desse tipo poderiam entrar no 

Céu após a morte, o que significa que estavam salvos. Mas, durante 

o tempo de sua vida, não entenderam nada do caminho da vida. 

Tudo o que faziam era cometer pecados e então confessá-los em um 

ciclo constante, sem criar nenhuma senda para a mudança de seu 
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caráter: tal era a condição do homem na Era da Graça. O homem 

recebeu a salvação completa? Não!” (de ‘O mistério da encarnação (4)’ em 

“A Palavra manifesta em carne”). Essas palavras eram tão boas que não 

consegui parar de ler: “Portanto, depois da conclusão desse estágio, 

ainda restava a obra de julgamento e castigo. Esse estágio é para 

tornar o homem puro por meio da palavra e, desse modo, dar ao 

homem uma senda para seguir. Esse estágio não seria frutífero ou 

significativo se continuasse com a expulsão de demônios, pois 

falharia em extirpar a natureza pecaminosa do homem, e o homem 

chegaria a uma paralização no perdão dos pecados. Através da 

oferta pelo pecado, o homem foi perdoado por seus pecados, pois a 

obra da crucificação já chegou ao fim e Deus prevaleceu sobre 

Satanás. Mas o caráter corrupto do homem ainda permanece dentro 

dele, o homem ainda pode pecar e resistir a Deus, e Deus não ganhou 

a humanidade. É por isso que neste estágio da obra, Deus utiliza a 

palavra para revelar o caráter corrupto do homem e fazer com que 

ele pratique de acordo com a senda correta. Este estágio é mais 

significativo do que o anterior e mais frutífero também, pois agora 

é a palavra que supre diretamente a vida do homem e permite que o 

caráter do homem seja completamente renovado; é uma etapa mais 

completa de obra” (de ‘O mistério da encarnação (4)’ em “A Palavra 

manifesta em carne”). Lendo isso, fiquei extremamente animado. Embora eu 

não conseguisse entender completamente essas palavras e algumas até me 

intrigassem, elas me deram esperança. Senti que ali eu poderia encontrar uma 

maneira de me purificar e mudar. Agradeci a Deus do fundo do meu coração 

por ouvir minha oração. Li alguns dos conteúdos novamente e senti que as 

palavras estavam tão bem escritas que elas regavam e pastoreavam minha alma 

sedenta. Quando li no site a seguinte frase: “Se você não conseguir encontrar a 

Central Telefônica do Evangelho em seu país ou região, por favor, deixe-nos 

uma mensagem e entraremos em contato o mais breve possível”. Procurei, mas 

não havia uma central nas Filipinas. Assim, escrevi imediatamente uma 

mensagem e não hesitei em informar meu número de contato e endereço de e-

mail. 

Depois de voltar para casa naquela noite, contei a minha esposa essa 
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notícia e depois de ouvir o que eu disse, ela também estava disposta a buscar. 

Agradeço muito ao Senhor porque, no dia seguinte, eles responderam à 

mensagem e combinaram de conversar conosco pela internet naquela tarde. 

Assim, conversamos com a irmã Liu e a irmã Su. Na conversa, senti que elas 

falavam com simplicidade, habilidade e discernimento. Minha esposa estava 

ainda mais ansiosa do que eu e disse: “Tem uma coisa que gostaria de perguntar 

a vocês. Tudo bem?” Elas disseram entusiasmadas: “É claro”. Minha esposa 

continuou: “No site da sua igreja está escrito: ‘Deus dos últimos dias realizou 

um estágio da obra de julgamento e castigo’. Meu marido e eu sabemos que, 

sem santidade, ninguém verá o Senhor porque Ele é santo, mas em Romanos 

diz: ‘Porque, se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor, e em teu 

coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo’ (Romanos 

10:9), ‘Porque: Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo’ 

(Romanos 10:13). Se cremos no Senhor Jesus, já estamos salvos e podemos 

entrar no reino dos céus, então por que Deus dos últimos dias realiza um estágio 

da obra de julgamento e castigo? Eu não entendo essa questão e espero que 

vocês possam falar sobre isso”. 

Liu Yumei respondeu: “Graças a Deus! Vamos comungar e deixar que Deus 

nos guie. Primeiro, vamos ver o que “ser salvo” significa aqui. No último período 

da Era da Lei, todas as pessoas se afastavam de Deus e haviam perdido o 

respeito por Ele. Elas se tornavam cada vez mais pecadoras, a ponto de oferecer 

gado, ovelhas e pombos cegos, coxos e doentes em sacrifício. As pessoas daquela 

era não cumpriam mais a lei e corriam o risco de serem condenadas à morte por 

violá-la. Sob tais circunstâncias, a fim de salvar as pessoas da morte certa, Deus 

encarnou pessoalmente e empreendeu a obra da redenção e, no fim, foi 

crucificado para redimir toda a humanidade do pecado. O homem foi perdoado 

por seus pecados, porque creu no Senhor Jesus e tornou-se apto a se colocar 

diante de Deus, orar a Ele e desfrutar de Suas bênçãos. Esse é o verdadeiro 

significado de “ser salvo” na Era da Graça. Em outras palavras, “ser salvo” é 

apenas um perdão dos pecados do homem. Isto é, Deus não considera as 

pessoas como pecadoras, mas isso não significa que elas não tenham pecados. 

Portanto, ser salvo não significa que estamos completamente purificados e 

salvos. Se quisermos ser purificados, temos que aceitar a obra de julgamento de 

Deus dos últimos dias”. 
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Ouvindo a comunhão delas, minha esposa e eu entendemos que “ser salvo”, 

como dito na epístola dos Romanos, referia-se à aceitação da salvação do 

Senhor Jesus e a não ser mais condenado à morte por infringir a lei. Não era 

como havíamos imaginado: que “ser salvo” significava estar completamente 

purificado. O que eles disseram fazia sentido. Explicar “ser salvo” dessa 

maneira estava de acordo com nossa situação de viver em pecado e confessá-

los. Então, o Senhor Jesus realizou apenas a obra de redenção, não a obra de 

purificação e salvação completa da humanidade. Embora as pessoas creiam no 

Senhor e sejam salvas, isso não significa que elas estejam totalmente 

purificadas. Ouvindo a comunhão delas, senti que a verdade estava presente 

nela, por isso expressei minha vontade de ouvir ainda mais. Eu disse: “Graças 

ao Senhor! Vocês falam muito bem. Nessa conversa, entendemos o verdadeiro 

significado de “ser salvo”. Por favor, continuem com a comunhão. Que o Senhor 

nos guie”. A irmã Su continuou: “Tudo bem, vamos ler algumas passagens da 

palavra de Deus Todo-Poderoso e tudo ficará mais claro. Deus Todo-Poderoso 

disse: ‘Na época, a obra de Jesus foi a redenção de toda a humanidade. 

Os pecados de todos que acreditavam Nele foram perdoados; 

contanto que você acreditasse Nele, Ele o redimiria; se você 

acreditasse Nele, não era mais pecador e estava aliviado de seus 

pecados. É isso que significava ser salvo e ser justificado pela fé. No 

entanto, naqueles que acreditavam ainda restava o que era rebelde 

e se opunha a Deus e o que ainda precisava ser removido lentamente. 

A salvação não significava que o homem havia sido completamente 

ganho por Jesus, mas sim que o homem não era mais do pecado, que 

ele havia sido perdoado de seus pecados: se você acreditasse, nunca 

mais seria do pecado’ (de ‘A visão da obra de Deus (2)’ em “A Palavra 

manifesta em carne”). ‘A obra dos últimos dias é proferir palavras. 

Grandes mudanças podem ser efetuadas no homem por meio das 

palavras. As mudanças ora efetuadas nessas pessoas, na aceitação 

dessas palavras, são muito maiores do que as efetuadas nas pessoas 

na aceitação dos sinais e maravilhas da Era da Graça. Pois, na Era 

da Graça, os demônios eram expulsos do homem com a imposição 

das mãos e pela oração, mas os caracteres corruptos dentro do 

homem ainda permaneciam. O homem foi curado de sua doença e 
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teve seus pecados perdoados, mas quanto a como exatamente o 

homem seria purificado dos caracteres satânicos corruptos dentro 

dele, essa obra ainda estava por ser feita. O homem foi apenas salvo 

e teve seus pecados perdoados por sua fé, mas a natureza 

pecaminosa do homem não foi extirpada e ainda permaneceu 

dentro dele. Os pecados do homem foram perdoados por meio da 

agência do Deus encarnado, mas isso não significa que o homem não 

tenha mais pecado dentro de si. Os pecados do homem podiam ser 

perdoados através da oferta pelo pecado, mas quanto a como 

exatamente se pode fazer o homem não pecar mais, e como sua 

natureza pecaminosa pode ser extirpada completamente e 

transformada, ele não tem como resolver esse problema. Os 

pecados do homem foram perdoados, e isso foi por causa da obra da 

crucificação de Deus, mas o homem continuou a viver no caráter 

satânico corrupto antigo. Sendo assim, o homem deve ser 

completamente salvo de seu caráter satânico corrupto para que a 

natureza pecaminosa do homem seja completamente extirpada 

para nunca mais se desenvolver, permitindo, assim, que o caráter 

do homem seja transformado. Isso requer que o homem entenda a 

senda do crescimento na vida, entenda o caminho da vida e entenda 

o caminho para mudar seu caráter. Além disso, requer que o homem 

aja de acordo com essa senda, para que o caráter do homem possa 

ser mudado paulatinamente e que ele possa viver sob o brilho da luz, 

para que tudo o que ele faça esteja de acordo com a vontade de Deus, 

para que ele possa eliminar o seu caráter satânico corrupto e para 

que possa libertar-se da influência das trevas de Satanás, emergindo, 

assim, completamente do pecado. Só então o homem receberá a 

salvação completa’ (de ‘O mistério da encarnação (4)’ em “A Palavra 

manifesta em carne”). ‘Embora Jesus tenha feito muita obra entre os 

homens, Ele apenas completou a redenção de toda a humanidade e 

tornou-Se oferta pelo pecado dos homens e não livrou o homem de 

todo o seu caráter corrupto. Salvar o homem plenamente da 

influência de Satanás não exigiu apenas que Jesus tomasse os 

pecados do homem como oferta pelo pecado, mas também exigiu 
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que Deus fizesse uma obra maior para livrar o homem 

completamente de seu caráter, que foi corrompido por Satanás. E 

assim, depois que os pecados do homem foram perdoados, Deus 

voltou para a carne para guiar o homem até a nova era e começou a 

obra do castigo e julgamento, e essa obra tem trazido o homem a um 

reino superior. Todo aquele que se submete ao Seu domínio 

desfrutará de uma verdade maior e receberá bênçãos maiores. Eles 

viverão verdadeiramente na luz e ganharão a verdade, o caminho e 

a vida’ (de ‘Prefácio’ em “A Palavra manifesta em carne”). Podemos ver pelas 

palavras de Deus Todo-Poderoso que se nos apegarmos somente à obra 

redentora de Deus da Era da Graça e não aceitarmos a obra de julgamento dos 

últimos dias, o problema da origem do nosso pecado não será resolvido. Deus 

Todo-Poderoso dos últimos dias chegou e realizou uma etapa da obra sobre o 

fundamento da obra de redenção, julgando e purificando o homem — 

proferindo verdades para revelar a verdade da corrupção do homem e julgando 

sua natureza satânica. Ele veio para mudar o caráter satânico das pessoas, 

libertá-las completamente da influência de Satanás e salvá-las. É evidente que 

a obra de julgamento de Deus Todo-Poderoso dos últimos dias é a obra mais 

crítica e fundamental para purificar, salvar e aperfeiçoar as pessoas. Portanto, 

somente aceitando a obra de julgamento de Deus Todo-Poderoso dos últimos 

dias podemos ter um verdadeiro entendimento de nossa própria essência 

corrompida e do caráter justo de Deus, libertar-nos completamente da 

influência de Satanás, ser salvos por Deus e tornar-nos pessoas que obedecem, 

adoram e são compatíveis com Ele”. 

Ouvindo essas comunhões, meu coração iluminou-se e senti que meus 

antigos problemas tinham, finalmente, sido resolvidos. Então, Deus estava 

apenas realizando a obra de redenção na Era da Graça, não a obra de livrar as 

pessoas de seu caráter satânico corrupto. A obra de julgamento por Deus ao 

revelar a verdade através de Sua encarnação nos últimos dias é a obra de total 

purificação e salvação do homem. Então, como Deus purifica, muda as pessoas 

e as salva completamente? Eu estava ansioso para saber a resposta para essa 

questão. Assim, eu não podia esperar para perguntar: “Eu entendi o que você 

acabou de falar e sei que só podemos alcançar a purificação com a segunda 

vinda do Senhor realizando uma etapa da obra de julgamento. É isso que eu 
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desejo há muito tempo. O que eu realmente quero saber agora é como Deus 

Todo-Poderoso realiza a obra de julgamento, purificando e salvando as pessoas? 

Por favor, compartilhe sua comunhão”. 

A irmã Su prosseguiu: “A questão de como Deus Todo-Poderoso realiza a 

obra de julgamento, purificando e salvando as pessoas, é particularmente 

importante para todos que queiram alcançar a transformação e a purificação. 

As palavras de Deus Todo-Poderoso dizem a verdade sobre esse assunto. Vou 

enviar-lhe as palavras de Deus Todo-Poderoso. Irmão, por favor, leia!” 

Eu li com entusiasmo as palavras de Deus Todo-Poderoso: “Nos últimos 

dias, Cristo usa uma variedade de verdades para ensinar o homem, 

expor a essência do homem e dissecar suas palavras e ações. Essas 

palavras abrangem várias verdades: o dever do homem, como o 

homem deveria obedecer a Deus, como o homem deveria ser leal a 

Deus, como o homem deve viver a humanidade normal, bem como 

a sabedoria e o caráter de Deus e assim por diante. Essas palavras 

são todas dirigidas à essência do homem e ao seu caráter corrupto. 

Em especial, essas palavras que expõem como o homem desdenha 

de Deus são faladas em relação a como o homem é a corporificação 

de Satanás e uma força inimiga contra Deus. Ao realizar Sua obra de 

julgamento, Deus não só torna clara a natureza do homem com 

apenas algumas palavras; Ele também expõe, trata e poda no longo 

prazo. Esses métodos de exposição, tratamento e poda não podem 

ser substituídos por palavras comuns, mas pela verdade que o 

homem absolutamente não possui. Apenas métodos desse tipo são 

considerados julgamento; só por meio de julgamento desse tipo é 

que o homem pode ser subjugado e completamente convencido a se 

submeter a Deus e, além disso, ganhar verdadeiro conhecimento de 

Deus. O que a obra de julgamento produz é o entendimento do 

homem da verdadeira face de Deus e da verdade sobre a própria 

rebelião. A obra de julgamento permite que o homem ganhe 

bastante entendimento da vontade de Deus, do propósito da obra de 

Deus e dos mistérios que lhe são incompreensíveis. Também 

permite que o homem reconheça e conheça sua substância corrupta 

e as raízes de sua corrupção, bem como descubra a fealdade do 
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homem. Esses efeitos são todos produzidos pela obra de julgamento, 

pois a substância dessa obra é, de fato, a obra de abrir a verdade, o 

caminho e a vida de Deus a todos aqueles que têm fé Nele. Essa obra 

é a obra de julgamento realizada por Deus” (de ‘Cristo realiza a obra do 

julgamento com a verdade’ em “A Palavra manifesta em carne”). 

Depois que terminei de ler as palavras de Deus, a irmã Su continuou com 

sua comunhão: “As palavras de Deus Todo-Poderoso dizem com muita clareza 

como Ele julga e purifica as pessoas. Deus nos últimos dias está declarando, 

principalmente, a verdade a respeito do caráter corrupto do homem e sua 

natureza satânica de resistência a Deus, a fim de julgar, purificar e salvar o 

homem. Deus Todo-Poderoso enunciou verdades sobre muitos aspectos — 

como Satanás corrompeu as pessoas, como Deus as salvou, o que é seguir as 

pessoas, o que é obedecer a Deus, quais pontos de vista o homem deve ter ao 

crer em Deus, o que é transformação de caráter, o que é temer a Deus e evitar o 

mal, o que é ofender o caráter de Deus, como ser um homem honesto, etc. Todas 

essas verdades possuem autoridade e poder e podem prover as pessoas com 

vida. Esse é o caminho da vida eterna que Deus concede à humanidade. Se as 

pessoas aceitarem e praticarem a palavra de Deus, elas poderão alcançar a 

purificação e a salvação. Nós vivenciamos alguns anos da obra de julgamento 

de Deus Todo-Poderoso e tivemos uma experiência pessoal. Quando lemos as 

palavras de Deus Todo-Poderoso de julgamento, castigo e revelação do homem, 

sentimos que elas são como uma espada de dois gumes, revelando nossa 

rebeldia, corrupção, resistência, intenções erradas, noções, imaginações e, até 

mesmo, as toxinas de Satanás escondidas nas profundezas do nosso coração. 

Isso nos faz ver que somos arrogantes e presunçosos, desonestos e astutos, 

egoístas, mesquinhos e cegos a tudo, menos aos nossos próprios interesses, 

quase sem nenhum temor a Deus. Vemos que tudo o que fazemos e tudo que 

preenche nosso coração é imundície e corrupção. Sem qualquer semelhança 

humana. Todos sentimos muita vergonha de mostrar o rosto. Percebemos que, 

se continuarmos a viver de acordo com o caráter corrupto de Satanás, sempre 

seremos pessoas que desagradam a Deus, nunca conquistaremos o Seu louvor 

e estaremos destinados à eliminação e punição. O julgamento e as revelações 

das palavras de Deus Todo-Poderoso são Deus nos julgando face a face, o que 

nos faz reconhecer Seu caráter majestoso, colérico e justo, e nos leva a 
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desenvolver um coração temente a Deus, e a alcançar um arrependimento e 

uma mudança verdadeiros. Agora parece que estamos vivendo um pouco à 

semelhança do homem e vemos que, de fato, alcançamos a grande salvação de 

Deus. Se o julgamento de Deus não recaísse sobre nós, não seríamos capazes de 

conhecer Seu caráter justo que não tolera a ofensa do homem e Sua santa e boa 

essência. Também não desenvolveríamos ódio por nossa própria rebeldia e 

corrupção, nem seríamos capazes de deixar de lado nossa corrupção e de ser 

purificados. Então, quanto mais experimentamos o julgamento e o castigo de 

Deus, mais vemos que eles são a nossa melhor proteção, nossa maior bênção e 

a mais real salvação!” 

A irmã Liu também comungou: “A obra de julgamento e castigo de Deus 

Todo-Poderoso dos últimos dias é a obra de purificar, salvar e aperfeiçoar 

completamente as pessoas. Se não aceitarmos o julgamento diante do trono de 

Cristo dos últimos dias, não poderemos alcançar a purificação e as 

transformações em nosso caráter de vida. Assim, o resultado certamente será 

rejeição e eliminação por Deus. Além disso, sofreremos a perdição e perecermos. 

Nunca haverá uma chance de salvação e de entrar no reino dos céus. Isso é uma 

certeza”. 

Eu disse com alegria: “Graças a Deus! Sinto meu coração iluminado depois 

de ouvir a sua comunhão. Eu creio no Senhor há muitos anos, mas vivo em 

pecado e não consigo me libertar. Agora entendo que se eu não experimentar o 

julgamento e castigo de Deus nos últimos dias, serei incapaz de me libertar da 

escravidão e da prisão do pecado. Hoje encontrei a senda para a purificação e a 

salvação”. Depois de vários dias de comunhão, minha esposa e eu entendemos  

algumas verdades e aceitamos a obra de Deus Todo-Poderoso dos últimos dias. 

Graças a Deus Todo-Poderoso por me amar e me salvar! Como pastor, 

tenho a responsabilidade e a obrigação de trazer todos os pastores e os irmãos 

e irmãs que eu conheço para estarem diante de Deus. Depois de um período de 

cooperação, além de vários irmãos e irmãs, que compareciam às reuniões, 

aceitarem Deus Todo-Poderoso, eles também trouxeram outro pastor de uma 

igreja doméstica para a família de Deus, bem como a maioria dos irmãos e irmãs 

da igreja deles retornaram para Deus. Fiquei encantado ao ver que aqueles 

irmãos e irmãs haviam aceitado a salvação de Deus dos últimos dias e foram 

elevados diante de Seu trono. Tudo isso é fruto da obra de Deus Todo-Poderoso 
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e atribuímos toda essa glória a Ele! 
 

3. Desvendando o mistério do “julgamento” 

Por En Hui, Malásia 

Meu nome é En Hui e tenho 46 anos. Vivo na Malásia e sou uma crente no 

Senhor há 27 anos. Em outubro de 2015, mudei-me para outra cidade para 

conseguir um emprego. Meus novos colegas eram todos grandes entusiastas do 

Facebook, que o usavam para bater papo, encontrar novos amigos e postar 

imagens. Ao ver que não tinha uma conta no Facebook, eles abriram uma para 

mim, e aos poucos aprendi como acessar a internet e usá-la. Às vezes, eu via 

postagens de alguns irmãos e irmãs no Senhor e as compartilhava e deixava um 

“like” nelas. Às vezes, eu postava coisas que louvavam o Senhor ou 

compartilhava a graça do Senhor com alguns de meus bons amigos. Todos os 

dias eu sentia que havia realização na minha vida. 

Um dia, em fevereiro de 2016, quando estava vendo a página do Facebook 

de um dos meus bons amigos, vi esta postagem: “Discutimos a questão do 

julgamento hoje no nosso grupo. Todos dissemos coisas diferentes, mas, quanto 

à maior parte, concordamos sobre seu significado. Alguém disse: ‘Não entendo 

e não ouso dizer qualquer bobagem habitual porque isso é algo que Deus fará 

no futuro, e não deveríamos tentar dar palpites às cegas’. Uma outra pessoa 

disse: ‘O Salmos 75:2 diz: “Quando chegar o tempo determinado, 

julgarei retamente”. Tudo o que cada pessoa faz está sendo registrado por 

Deus, por isso, quando o Senhor Jesus retornar para julgar todos os seres 

humanos, Ele revelará os nossos atos para todos, como se estivesse passando 

um filme. Por isso deveríamos sempre ser justos e nunca fazer o mal para evitar 

o julgamento de Deus de ser lançado ao inferno.’ Outra pessoa disse: ‘A Bíblia 

diz: “E vi um grande trono branco e o que estava assentado sobre ele, 

de cuja presença fugiram a terra e o céu; e não foi achado lugar para 

eles. E vi os mortos, grandes e pequenos, em pé diante do trono; e 

abriram-se uns livros; e abriu-se outro livro, que é o da vida; e os 

mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, 

segundo as suas obras” (Apocalipse 20:11-12). A partir deste texto, podemos 

ver que, quando o Senhor Jesus retornar nos últimos dias, Ele montará uma 

escrivaninha gigante no céu e se sentará atrás dela. Então, Ele abrirá um rolo 
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sobre ela, chamará o nome de cada indivíduo e julgará cada um deles, um por 

um, de acordo com os atos que fizeram. As boas pessoas serão levadas ao reino 

do céu pelo Senhor, ao passo que as más serão lançadas ao inferno’”. 

Depois de ler a postagem, sentei-me na minha cadeira, e na minha mente 

formou-se o esboço de uma imagem do Senhor Jesus julgando as pessoas: o 

Senhor sentado no trono, as pessoas se ajoelhando em frente da escrivaninha e 

sendo honestas sobre todos os seus pecados para Deus julgá-los, e o Senhor 

mandando cada uma delas para o céu ou para o inferno segundo seus atos. 

Pensei sobre como tinha sido uma seguidora leal do Senhor por mais de 20 anos 

e tentado o meu melhor para acatar as Suas instruções. Cria que o Senhor veria 

a minha piedade e me levaria para o céu… Porém, enquanto pensava sobre tudo 

isso, de repente tive uma ideia: agora que sabia como usar a internet, por que 

não fazer uma pesquisa sobre “julgamento” e ver o que aparece? Abri o 

navegador e digitei a palavra — não consigo me lembrar em qual link cliquei —, 

mas, para a minha surpresa, surgiu esta sentença: “O castigo e julgamento de 

Deus são a luz da salvação do homem”. Essa sentença aguçou meu interesse de 

imediato, então fui para o site para ler mais. Conforme a página da rede 

carregava, ouvia um hino agradável e que fazia pensar: “O castigo e julgamento 

de Deus são a luz da salvação do homem”. Cantavam: “Se o ser humano 

desejar ser purificado em sua vida e obter mudanças em seu caráter, 

se desejar viver uma vida com sentido e cumprir seu dever de 

criatura, então ele precisa aceitar o castigo e o julgamento de Deus 

e não deve permitir que a disciplina de Deus e os golpes de Deus se 

afastem dele, de modo que possa se livrar da manipulação e 

influência de Satanás e viver na luz de Deus. Saiba que o castigo e o 

julgamento de Deus são a luz, a luz da salvação do homem, e que não 

há maior bênção, graça ou proteção para ele” (“Seguir o Cordeiro e 

cantar cânticos novos”). 

Depois que o hino terminou, ponderei sobre a letra dele, que achei bem 

tocante. Comecei a pensar: “O castigo e o julgamento de Deus realmente são a 

luz da nossa salvação? São a maior proteção e graça para a humanidade? Como 

devemos entender isso? Para que as pessoas sejam purificadas e vivam vidas 

significativas, elas precisam aceitar o castigo e julgamento de Deus?” Ponderei 

sobre as palavras no hino, e muitas perguntas circularam pela minha cabeça. 
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Também pensei: “Se Deus fosse julgar o homem, este não seria condenado? E 

como é que o julgamento se torna a luz da salvação?” Estava curiosa e um pouco 

empolgada, porque nunca tinha ouvido nada disso antes. Mesmo que o 

julgamento do qual falava o hino não era como eu o entendia, ainda senti de 

leve que o julgamento parecia ter um significado profundo e estava relacionado 

ao futuro e destino das pessoas. Verifiquei a origem do hino e descobri que era 

da página do site da Igreja de Deus Todo-Poderoso. Descobri que o site tinha 

uma página inicial atraente e nova, e o conteúdo era rico e variado, com material 

para ouvir, ler, com canções, discussões e muitas outras coisas . Pensei: “Como 

é que ninguém me disse sobre esse site? Algo tão bom, mas ninguém o conhecia 

para compartilhá-lo comigo?” Cliquei no link “livros” e, enquanto estava 

rolando a lista, vi este livro Testemunhos de experiências sobre a entrada na 

vida. Cliquei nele e vi que, na maior parte, eram testemunhos sobre questões 

relativas ao julgamento de Deus, por exemplo: “O julgamento e castigo de Deus 

me salvaram”, “O julgamento e castigo de Deus foram uma grande salvação 

para mim”, “Eu vi o amor de Deus em Seu julgamento e castigo”, “O julgamento 

e castigo de Deus despertaram meu espírito pecador”, “O julgamento e castigo 

de Deus me colocaram na senda certa”. Porque estava quase na hora de eu ir 

para o trabalho, só tive tempo para dar uma olhada rápida em alguns daqueles 

testemunhos. Todos os autores descreviam como o caráter corrupto deles foi 

transformado e também falavam sobre suas falhas, corrupção, visões errôneas 

na crença em Deus, etc., e como essas coisas mudaram por meio das palavras 

de julgamento de Deus Todo-Poderoso. Isso me deixou ainda mais curiosa 

sobre “O castigo e julgamento de Deus é a luz da salvação do homem”. Era 

possível que aquele julgamento não era a respeito de ser condenado? Que não 

era sobre determinar o fim de cada pessoa? Comecei a ficar agitada, porque 

sabia que tinha que ir ao fundo do que “O castigo e julgamento de Deus são a 

luz da salvação do homem” se referia. Cheguei à conclusão de que Testemunhos 

de experiências sobre a entrada na vida provavelmente era um livro 

extremamente útil para ajudar as pessoas a crer em Deus, e que eu deveria dar 

uma boa olhada nele. Porém, o tempo estava voando, então desliguei meu 

computador e fui trabalhar. 

Naquela noite, enquanto estava me revirando na cama sem poder dormir, 

imagens do site da Igreja de Deus Todo-Poderoso ficavam vindo à minha 
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mente. Particularmente, não conseguia me livrar de uma sentença que nela 

martelava: “O castigo e julgamento de Deus são a luz da salvação do homem”, e 

realmente queria saber a que o “julgamento” na sentença se referia. 

Ao me levantar no dia seguinte, abri o site da Igreja de Deus Todo-

Poderoso e comecei a buscar algo que tivesse a ver com a palavra “julgamento”. 

Vi um artigo intitulado “Cristo realiza a obra do julgamento com a verdade” e 

nele li as seguintes palavras: “O ‘julgamento’ nas palavras ditas 

anteriormente — o julgamento começará na casa de Deus — refere-

se ao juízo que Deus emite hoje sobre aqueles que se põem diante de 

Seu trono nos últimos dias. Talvez haja aqueles que acreditem em 

tais imaginações sobrenaturais como as que, quando os últimos dias 

chegarem, Deus irá erigir uma grande mesa nos céus, sobre a qual 

uma tolha branca será estendida e então, sentando-Se sobre um 

grande trono com todos os homens ajoelhando-se no chão, Ele irá 

revelar os pecados de cada homem e assim determinar se eles devem 

ascender ao céu ou ser enviados para o lago de fogo e enxofre. 

Independentemente das imaginações do homem, a substância da 

obra de Deus não pode ser alterada. As imaginações do homem nada 

são senão os constructos dos pensamentos humanos e vêm do 

cérebro do homem, resumido e recomposto daquilo que o homem 

viu e ouviu. Portanto, digo que, não importa o quanto forem geniais, 

as imagens idealizadas ainda não serão mais que um desenho e não 

podem substituir o plano da obra de Deus. Afinal, o homem foi 

corrompido por Satanás, então como pode sondar os pensamentos 

de Deus? O homem concebe a obra do julgamento de Deus como 

sendo particularmente fantástica. Ele crê que, já que o Próprio Deus 

está fazendo a obra de julgamento, então ela deve ser da mais 

tremenda escala e incompreensível aos mortais e deve ressoar pelos 

céus e abalar a terra; de outra forma, como poderia ser a obra de 

julgamento por Deus? Ele crê que, como esta é a obra de julgamento, 

então Deus deve ser particularmente imponente e majestoso ao 

operar e aqueles que são julgados devem estar uivando em lágrimas 

e ajoelhados suplicando por misericórdia. Tal cena deve ser um 

espetáculo magnífico e profundamente empolgante… Todos 
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imaginam a obra de julgamento de Deus como algo 

sobrenaturalmente maravilhoso. Entretanto, você sabe que Deus 

começou a obra de julgamento entre os homens há muito tempo e 

todo esse tempo você tem estado aninhado em pacífico 

esquecimento? Que a época que você considera que a obra de 

julgamento divino esteja oficialmente começando já é a época de 

Deus criar novo céu e nova terra? Naquela época, é possível que você 

tenha apenas acabado de entender o significado da vida, mas a obra 

implacável da punição de Deus irá levá-lo, ainda em profundo sono, 

ao inferno. Só então você irá perceber de repente que a obra de 

julgamento de Deus já terá terminado”. Estava realmente surpresa ao ler 

tais palavras. Elas são palavras que revelam os pensamentos mais profundos 

das pessoas sobre a obra de Deus de julgamento dos últimos dias e suas visões 

de modo muito acurado. As ideias expressas parecem muito reais e práticas. 

Será que a ideia de um julgamento no céu à qual eu estava aferrada não era 

somente da minha imaginação? Essa passagem mostra que todas as pessoas 

imaginam a obra do julgamento de Deus como algo misterioso e sobrenatural. 

Também indica que a obra de julgamento já começou há tempos e que logo será 

concluída, e também exorta as pessoas a se apressarem e buscarem as 

manifestações de Deus. Quando pensei que tais poderiam ser as palavras de 

Deus, fiquei agitada novamente e me senti fortemente impulsionada a entender 

de imediato o significado do julgamento por Deus. Porém, simplesmente havia 

conteúdo demais no site da Igreja de Deus Todo-Poderoso e, naquela época, 

não sabia onde começar a procurar. Por isso, decidi encontrar membros da 

Igreja de Deus Todo-Poderoso e ver se eles poderiam me ajudar a entender 

essas coisas. 

Utilizei uma sala de bate-papo do site da Igreja de Deus Todo-Poderoso 

para deixar uma mensagem, dizendo a eles que estava interessada em aprender 

mais sobre “julgamento”. Alguém me respondeu rapidamente e me apresentou 

a duas irmãs da Igreja de Deus Todo-Poderoso, que interagiram comigo: Liu 

Hui e Li Mei. Em minhas interações com elas, descobri que essas duas irmãs 

eram abertas, honestas e bem francas, o que me tornou disposta a ter bate-

papos sinceros com elas. Eu disse a elas: “Realmente acho que 0s sites da Igreja 

de Deus Todo-Poderoso são muito bons. Há todo tipo de livros espirituais, 
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hinos de louvor, vídeos de música, filmes gospel, leitura gravada das palavras 

de Deus, etc. Realmente, há muito conteúdo, mas eu simplesmente não entendo 

o que significa o julgamento de Deus. Eu só li ‘Cristo realiza a obra do 

julgamento com a verdade’, que parece dizer que a obra de Deus de julgamento 

já começou e que a ideia de julgamento no céu é só um produto da imaginação 

humana. Isso é bem diferente da minha compreensão costumeira de 

julgamento. Você é capaz de compartilhar seu conhecimento sobre esse tópico 

comigo?” 

Irmã Liu Hui respondeu: “Louvado seja Deus! Vamos buscar e comungar 

isso juntas! Costumava pensar da mesma maneira que você ao crer que a obra 

de Deus de julgamento dos últimos dias fosse feita no céu. Porém, depois de ler 

as palavras de Deus Todo-Poderoso e comungar com os irmãos e irmãs, cheguei 

a perceber que isso realmente era somente as minhas imaginações. Se a obra de 

Deus de julgamento é feita no céu ou na terra está declarado com clareza em 

algumas das profecias da Bíblia. Por exemplo: Apocalipse 14:6-7 diz: ‘E vi 

outro anjo voando pelo meio do céu, e tinha um evangelho eterno 

para proclamar aos que habitam sobre a terra e a toda nação, e tribo, 

e língua, e povo, dizendo com grande voz: Temei a Deus, e dai-lhe 

glória; porque é chegada a hora do seu juízo; e adorai aquele que fez 

o céu, e a terra, e o mar, e as fontes das águas’. O Salmos 96:13 diz: 

‘Porque ele vem, porque vem julgar a terra: julgará o mundo com justiça e os 

povos com a sua fidelidade’. João 9:39 diz: ‘Eu vim a este mundo para 

juízo, a fim de que os que não vêem vejam’ Nesses versículos bíblicos, é 

mencionado: ‘e tinha um evangelho eterno para proclamar aos que 

habitam sobre a terra’ ‘porque vem julgar a terra’ e ‘Eu vim a este mundo 

para juízo’. A partir disso, podemos ver que, nos últimos dias, Deus deve vir 

em pessoa ao mundo dos seres humanos, e Ele virá para fazer a obra de 

julgamento e julgar todas as pessoas e todas as nações. Além disso, a partir da 

leitura da Bíblia, sabemos que, antes de Deus ter criado a humanidade, Ele criou 

todas as outras coisas na terra de modo que um ambiente adequado à vida 

estivesse pronto para nós. Deus, então, criou a humanidade e arranjou para que 

ela vivesse na terra, não no céu. Por isso, como é possível irmos para o céu? A 

humanidade corrupta não tem outra escolha a não ser aceitar o julgamento de 

Deus aqui na terra. E, no Livro de Apocalipse, está registrado que, na ilha de 
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Patmos, João viu um grande trono branco no céu. De fato, isso era somente uma 

visão de João, mas algumas pessoas interpretaram isso de modo a significar 

literalmente que, quando Deus retornar nos últimos dias, Ele julgará as pessoas 

no céu. Isso é típico das noções, imaginações e interpretações errôneas das 

profecias por parte das pessoas, e não é a realidade da obra de Deus.” 

Fiquei chocada com o que ouvi: tinha lido todos os versículos bíblicos que 

as irmãs estavam compartilhando comigo, então, como é que nunca tinha 

notado o real significado daquelas palavras? Sim! Deus tinha criado a 

humanidade para viver na terra, então, como seria possível morarmos no céu? 

Minha fé era muito vaga e cheia de ignorância! 

A irmã Li Mei comungou isto comigo depois: “Nos últimos dias, Deus não 

somente encarna para fazer a obra de julgamento na terra, mas Sua obra já 

começou há muito tempo e em breve será concluída. A obra de julgamento por 

Deus não é feita no céu, como as pessoas imaginam, e não é um caso de 

condenar as pessoas enquanto elas creem. De fato, antes da obra de Deus de 

julgamento concluir, todas as pessoas que vierem diante do Seu trono serão 

aqueles que deverão ser julgadas, provadas e purificadas pelas palavras de 

Deus. Todos os que aceitarem o julgamento de Deus e forem purificados serão 

levados por Ele ao reino. Porém, quanto àqueles que recusarem o julgamento 

das palavras de Deus, porque sua natureza pecaminosa não foi purificada pelo 

julgamento de Deus, continuarão a viver no pecado e cometendo pecados: 

mentirão, trapacearão as pessoas, se rebelarão contra Deus e resistirão a Ele. 

Por causa de seus pecados, serão aniquilados no inferno, que é uma 

manifestação verdadeira do justo caráter de Deus. Nós que cremos no Senhor 

durante esses anos percebemos com profundidade que recebemos a redenção 

dos nossos pecados ao crer, mas o problema da nossa natureza pecaminosa não 

foi resolvido. Seguimos o Senhor, contudo, ao mesmo tempo, sempre somos 

contra as Suas instruções, damos rédeas soltas aos nossos desejos carnais e 

cometemos pecados, tais como: mentir, trapacear as pessoas, falar mal pelas 

costas e dar o melhor de si para ganhar fama e fortuna. Temos sede de vaidades 

vazias e corremos atrás das tendências malignas do mundo material. E assim 

por diante. Não entendemos Deus corretamente, especialmente quando nos 

deparamos com provações, acidentes e desastres, e depois reclamamos Dele e 

até O traímos. Poderíamos dizer que estamos vivendo em uma situação 
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constante de cometer pecados e confessá-los, mas nunca nos livramos das 

algemas da nossa natureza pecaminosa. A Bíblia diz: ‘E a santificação, sem a 

qual ninguém verá o Senhor’ (Hebreus 12:14). Como pessoas corruptas como 

nós são capazes de entrar no reino de Deus? Deus Todo-Poderoso disse: ‘Um 

pecador como você, que acaba de ser redimido, e não foi mudado ou 

aperfeiçoado por Deus, pode ser segundo o coração de Deus? Para 

você, você que ainda é do seu antigo eu, é verdade que você foi salvo 

por Jesus, e que você não é contado como pecador por causa da 

salvação de Deus, mas isso não prova que você não é pecador e não 

é impuro. Como você pode ser santo se não foi mudado? 

Internamente, você é assolado por impurezas, é egoísta e ignóbil, 

mas ainda deseja descer com Jesus — quem dera você ter tanta 

sorte! Você pulou uma etapa em sua crença em Deus: você foi 

meramente redimido, mas não foi mudado. Para você ser segundo o 

coração de Deus, Deus deve fazer pessoalmente a obra de mudar e 

limpar você; se você é apenas redimido, será incapaz de alcançar a 

santidade. Dessa forma, você não será qualificado para 

compartilhar as boas bênçãos de Deus, pois você perdeu um passo 

na obra de Deus de gerenciar o homem, que é o importante passo de 

mudar e aperfeiçoar. Assim, você, um pecador que acaba de ser 

redimido, é incapaz de herdar diretamente a herança de Deus’ 

(‘Sobre denominações e identidade’ em “A Palavra manifesta em carne”). Por 

isso, durante os últimos dias, Deus está implantando Seu plano e realizando o 

estágio da obra de julgamento, castigo e purificação das pessoas de acordo com 

as necessidades da humanidade corrupta. O propósito é nos salvar 

completamente do reino de Satanás e remover as algemas da nossa natureza 

pecaminosa, de modo que possamos ser purificados e salvos. A partir disso, 

podemos ver que a obra de Deus de julgamento dos últimos dias é toda 

relacionada à purificação e salvação. Não se trata de nos condenar, como as 

pessoas imaginam.” 

A irmã Liu Hui também comungou isto comigo: “Está certo, irmã En Hui. 

Pensemos sobre isto: se a obra de Deus de julgamento fosse para nos condenar 

e punir, então nenhuma de nós, que fomos profundamente corrompidas por 

Satanás, jamais seria salva nem seria capaz de entrar no reino de Deus. Se fosse 
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assim, qual seria o sentido da obra de Deus de julgamento? As palavras de Deus 

Todo-Poderoso claramente afirmam o estado do porquê de durante os últimos 

dias Deus fazer a obra de julgamento e de seu significado para nós”. Vamos ler 

duas passagens das palavras de Deus Todo-Poderoso juntas: ‘O homem vive 

sua vida inteira sob o império de Satanás, e não há uma pessoa 

sequer que possa se libertar da influência de Satanás por si mesma. 

Todos vivem em um mundo imundo, em corrupção e vazio, sem o 

menor sentido ou valor; vivem vidas despreocupadas para a carne, 

para a luxúria e para Satanás. Sua existência não possui o menor 

valor. O homem é incapaz de encontrar a verdade que o libertará da 

influência de Satanás. Embora o homem creia em Deus e leia a 

Bíblia, não sabe como se livrar do controle da influência de Satanás. 

No decurso das eras, pouquíssimas pessoas descobriram esse 

segredo, pouquíssimas chegaram a tocá-lo. […] Se não for 

purificado, o homem é da imundície; se não for protegido e cuidado 

por Deus, ele ainda é cativo de Satanás; se não for julgado e 

castigado, não terá meios de escapar da opressão da influência 

sombria de Satanás. O caráter corrupto que você demonstra e o 

comportamento desobediente que você vive são prova suficiente de 

que ainda está vivendo sob o império de Satanás. Se sua mente e 

seus pensamentos não foram purificados e seu caráter não foi 

julgado e castigado, todo o seu ser ainda é controlado pelo império 

de Satanás, sua mente é controlada por Satanás, seus pensamentos 

são manipulados por Satanás, e todo o seu ser é controlado pelas 

mãos de Satanás’ (‘As experiências de Pedro: seu conhecimento de castigo e 

julgamento’ em “A Palavra manifesta em carne”). ‘Por meio dessa obra de 

julgamento e castigo, o homem conhecerá por completo a 

substância imunda e corrupta dentro de si mesmo, e ele poderá 

mudar completamente e se tornar limpo. Só assim o homem pode se 

tornar digno de retornar diante do trono de Deus. Toda a obra feita 

neste dia é para que o homem possa ser limpo e mudado; através do 

julgamento e castigo pela palavra, bem como por meio do 

refinamento, o homem pode remover sua corrupção e ser 

purificado’ (‘O mistério da encarnação (4)’ em “A Palavra manifesta em 
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carne”). Então, como nos sentimos depois de ler as palavras de Deus? Ao olhar 

para elas de um ângulo, sentimos que Suas palavras são extremamente práticas 

e descrevem a situação da nossa vida real muito bem. Ao olhar a partir de outro 

ângulo, podemos ver que primeiro teríamos que experimentar Seu julgamento 

e purificação para nos livrarmos da imundície e corrupção e para escaparmos 

da influência sombria de Satanás. Somente então seríamos qualificados para 

sermos levados por Deus ao Seu reino. Sem a obra de Deus de julgamento dos 

últimos dias, não seríamos purificados suficientemente para nos tornarmos 

pessoas segundo o Seu coração, e certamente não seríamos capazes de entrar 

no Seu reino. Simplesmente continuaríamos a cometer pecados e resistir a Ele 

e, no final, seríamos aniquilados por Ele no inferno. De fato, a partir dos 

testemunhos da vida real dos irmãos e irmãs da Igreja de Deus Todo-Poderoso, 

podemos ver que Seu julgamento e castigo é a luz que salva as pessoas. Todos 

nós fomos corrompidos por Satanás, mas porque podemos ir diante de Deus 

Todo-Poderoso e receber julgamento e castigo em Suas palavras, nosso caráter 

de vida muda paulatinamente. Passamos do ato de desobedecer a Deus e resistir 

a Ele a aceitar e nos submeter; da arrogância, hipocrisia e desobediência a todos 

à disposição de colocar de lado o nosso ego e nos submetermos às verdades e ao 

que é correto. Além disso, tudo o que é expresso no julgamento e castigo de 

Deus é a verdade e também é uma expressão de Sua justiça e santo caráter, por 

isso, quanto mais experimentamos o julgamento e castigo de Deus, mais O 

conhecemos. E quanto mais O conhecemos, podemos discernir com mais 

clareza as pessoas e os eventos. Desse modo, nossos pontos de vista e valores 

mudam em graus que variam. Tornamo-nos cada vez mais reverentes, tementes 

e submissos a Deus. Esse é o efeito em nós do julgamento e castigo de Deus 

Todo-Poderoso. Se não tivermos o julgamento da luz da verdade nas Suas 

palavras, teremos de viver em trevas, cometer pecados e confessá-los todos os 

dias, repetidas vezes, nunca nos livrando das algemas do pecado. Em tais 

circunstâncias, como um dia poderíamos ser levados por Deus ao Seu reino?” 

Depois de comungar com a irmã Li e Liu, a sensação era a de uma luz 

brilhante ter se acendido em meu coração. O que elas disseram era verdade: o 

pastor, os presbíteros e os irmãos e irmãs em minha igreja não eram capazes de 

se livrar da escravidão do pecado. Eu mesma cometia pecados com frequência, 

apesar de eu mesma ser incapaz de aplicar as palavras de Deus. Viver 
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continuamente uma vida de cometer pecados e confessá-los prova que 

precisamos que Deus volte e faça a obra de julgamento e purificação. Se não 

tivesse pesquisado a obra de Deus dos últimos dias, nunca chegaria a entender 

essas verdades. Sou muito grata pela liderança de Deus ter me permitido ler as 

palavras de Deus Todo-Poderoso e ouvir a comunhão das irmãs. Também, 

ponderei sobre os testemunhos escritos de irmãos e irmãs da Igreja de Deus 

Todo-Poderoso que descrevem as transformações de caráter que eles 

alcançaram por meio do julgamento das palavras de Deus. Então, senti que 

entendi um pouco da obra de julgamento dos últimos dias por Deus. Minhas 

próprias noções errôneas tinham desaparecido, e agora sabia que o julgamento 

e castigo de Deus é essencial para escaparmos do pecado e obter purificação. 

Depois, Liu Hui disse: “Vamos ler mais duas passagens das palavras de 

Deus Todo-Poderoso. Deus Todo-Poderoso disse: ‘Ao realizar Sua obra de 

julgamento, Deus não só torna clara a natureza do homem com 

apenas algumas palavras; Ele também expõe, trata e poda no longo 

prazo. Esses métodos de exposição, tratamento e poda não podem 

ser substituídos por palavras comuns, mas pela verdade que o 

homem absolutamente não possui. Apenas métodos desse tipo são 

considerados julgamento; só por meio de julgamento desse tipo é 

que o homem pode ser subjugado e completamente convencido a se 

submeter a Deus e, além disso, ganhar verdadeiro conhecimento de 

Deus. O que a obra de julgamento produz é o entendimento do 

homem da verdadeira face de Deus e da verdade sobre a própria 

rebelião. A obra de julgamento permite que o homem ganhe 

bastante entendimento da vontade de Deus, do propósito da obra de 

Deus e dos mistérios que lhe são incompreensíveis. Também 

permite que o homem reconheça e conheça sua substância corrupta 

e as raízes de sua corrupção, bem como descubra a fealdade do 

homem. Esses efeitos são todos produzidos pela obra de 

julgamento, pois a substância dessa obra é, de fato, a obra de abrir 

a verdade, o caminho e a vida de Deus a todos aqueles que têm fé 

Nele. Essa obra é a obra de julgamento realizada por Deus’ (‘Cristo 

realiza a obra do julgamento com a verdade’ em “A Palavra manifesta em 

carne”). ‘Aqueles que querem ganhar vida sem depender da verdade 
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dita por Cristo são as pessoas mais ridículas na terra, e aqueles que 

não aceitam o caminho de vida trazido por Cristo estão perdidos na 

fantasia. Por isso Eu digo que quem não aceitar o Cristo dos últimos 

dias será eternamente desprezado por Deus. Cristo é a porta de 

entrada do homem para o reino durante os últimos dias, da qual 

ninguém pode desviar. Ninguém pode ser aperfeiçoado por Deus, 

exceto por meio de Cristo. Você crê em Deus, então deve aceitar as 

palavras Dele e obedecer ao Seu caminho. Não deve pensar só em 

ganhar bênçãos sem receber a verdade nem aceitar a provisão de 

vida. Cristo vem durante os últimos dias para que todos que 

acreditam verdadeiramente Nele possam ser supridos com a vida. 

Sua obra é em prol de concluir a era antiga e entrar na nova, e é a 

senda que deve ser tomada por todos aqueles que entrarem na nova 

era. Se você é incapaz de reconhecê-Lo e, em vez disso, O condena, 

blasfema ou até O persegue, está fadado a queimar pela eternidade 

e nunca entrará no reino de Deus’ (‘Só o Cristo dos últimos dias pode dar 

ao homem o caminho de vida eterna’ em “A Palavra manifesta em carne”). A 

partir das palavras de Deus Todo-Poderoso, pode-se ver que, nos últimos dias, 

Deus encarnou para expressar todas as verdades que purificam e salvam as 

pessoas, como a humanidade as necessita. Isso mostra o Seu justo caráter, um 

caráter que não pode ser ofendido, em relação à humanidade. Por meio de Suas 

palavras, Deus revela a natureza e substância das pessoas e o verdadeiro estado 

de sua corrupção. Somente aceitando as palavras de julgamento que Deus 

Todo-Poderoso expressou é que podemos conhecer a nossa própria arrogância, 

astúcia, nosso egoísmo, nossa malignidade, etc., que são parte da nossa 

natureza satânica e caráter corrupto. Somente aceitando o julgamento e castigo 

de Deus é que podemos conhecer o Seu caráter justo e desenvolver corações que 

O reverenciam e se arrependem de verdade. Então, podemos alcançar a 

transformação e purificação do nosso caráter corrupto, que é o significado da 

obra de julgamento por Deus e também o único caminho para a salvação. Irmã 

En Hui, enquanto lermos com afinco o máximo da palavra de Deus que 

pudermos, então a importância da obra de julgamento por Deus dos últimos 

dias irá se tornar clara para nós, e veremos que somente o Cristo dos últimos 

dias é capaz de dar às pessoas a vida eterna.” 
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Louvado seja o Senhor! Recebi muito mesmo por meio da comunicação das 

irmãs. Mesmo que ainda tenha que experimentar o julgamento e castigo de 

Deus, por meio da comunhão com elas e da leitura de Testemunhos de 

experiências sobre a entrada na vida, senti que o julgamento e castigo de Deus 

realmente é capaz de mudar as pessoas. Senti que também preciso mesmo de 

um estágio do julgamento e castigo de Deus para me transformar e purificar, de 

modo que isso me qualifique para ser levada ao reino do céu. Tempos mais 

tarde, depois de uns poucos dias extras de comunhão, cheguei a entender mais 

sobre a obra de julgamento de Deus e a verdade concernente ao Seu nome. 

Também aprendi a discernir o Cristo verdadeiro dos falsos, as igrejas 

verdadeiras das falsas. Aprendi verdades sobre a encarnação de Deus, a 

diferença entre a obra de Deus e a humana, como Satanás corrompe a 

humanidade e como Deus nos salva. E assim por diante. Cheguei à firme 

conclusão de que Deus Todo-Poderoso realmente é o retorno do Senhor Jesus 

e, com o coração feliz, aceitei a obra de Deus Todo-Poderoso dos últimos dias. 

Louvado seja Deus! Depois disso, tive uma sede insaciável pela leitura das 

palavras de Deus. Ao viver uma vida de igreja, comungando verdades com 

irmãos e irmãs e aceitando a rega e alimentação das palavras de Deus, senti que 

meu espírito estava obtendo o verdadeiro sustento. Tudo o que vi era como esta 

profecia no Livro do Apocalipse na Bíblia: “Eis que estou à porta e bato; se 

alguém ouvir a minha voz, e abrir a porta, entrarei em sua casa, e 

com ele cearei, e ele comigo” (Apocalipse 3:20). Hoje, eu não somente vi 

essa profecia cumprida, mas a senti sendo cumprida na minha pessoa. As 

palavras de Deus Todo-Poderoso bateram à porta do meu coração e me 

permitiram ouvir a voz de Deus, conhecer a Sua obra de julgamento e ir perante 

Ele. Louvado seja Deus! 
 

4. O despertar de um espírito enganado 

Por Yuanzhi, Brasil 

Eu nasci em uma pequena cidade no norte da China e, em 2010, 

acompanhei parentes para o Brasil. Aqui no Brasil, conheci um amigo cristão, 

que me levou à igreja para ouvir alguns sermões. Após três visitas, eu ainda não 

tinha absorvido nada. Depois disso, fiquei muito ocupado com trabalho, de 

modo que não fui à igreja de novo até um dia em junho de 2015, quando meu 
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amigo me levou novamente. Dessa vez, finalmente ganhei algum entendimento 

do Senhor Jesus como Redentor através daquilo que os irmãos e irmãs 

compartilharam. Em especial, quando li Gênesis pela primeira vez, percebi que 

o homem foi realmente criado por Deus, que Ele criou todas as coisas, e senti 

que o Criador é verdadeiramente maravilhoso. Quando eu estava na escola, os 

livros didáticos me ensinaram que o homem evoluiu de primatas e todas as 

coisas no mundo foram formadas naturalmente. Descobri que eu tinha sido 

enganado por mais de duas décadas. Só depois de ler a Bíblia eu despertei 

plenamente e, daquele ponto em diante, eu acreditei no Senhor Jesus. 

No final de 2015, voltei para o Brasil após cinco meses na China. Dessa vez, 

decidi encontrar um emprego estável e fixar residência adequadamente. No 

entanto, nem sempre as coisas acontecem como planejamos. As coisas não 

andavam bem no trabalho ou na minha vida pessoal, deixando-me muito 

agitado e ansioso. Uma noite, liguei para aquele amigo cristão para reclamar, e 

ele me disse: “Acalme-se e ore ao Senhor e veja como o Senhor arranja tudo 

para você”. Então, acalmei meu coração e orei ao Senhor: “Senhor Jesus! Tenho 

encontrado alguns problemas no trabalho com os quais não sei lidar, Senhor, 

espero poder receber alguma ajuda de Ti”. Para a minha surpresa, quatro dias 

depois, meu chefe me ligou e pediu que eu voltasse ao trabalho. Fiquei em 

êxtase e agradecido pelo fato de o Senhor Jesus ter ouvido minhas orações. 

Recebi mais da graça do Senhor depois daquilo, então comecei a participar de 

reuniões todas as semanas para retribuir o Seu amor, mesmo quando precisava 

pedir licença do trabalho. 

A partir de junho de 2016, eu estava não apenas participando de reuniões 

na igreja, como também compartilhando versículos da Bíblia com amigos no 

Facebook, além disso, eu navegava pelo Facebook à procura de conteúdos para 

que eu pudesse ganhar mais entendimento do Senhor. Eu adicionei muitos 

amigos, que, quando tinham tempo, compartilhavam versículos da Bíblia 

comigo. Isso foi extremamente gratificante para mim. Um dia, enquanto 

navegava pelo Facebook, vi um vídeo com a descrição “Deus desce com 

julgamento” — isso cativou minha atenção imediatamente. Curioso, cliquei nele. 

Foi uma surpresa agradável quando vi que ele tinha sido tão bem produzido. 

Em palavras claras, foi espetacular! Eu fui cativado pelo canto sonoro e 

poderoso, pelas letras que tocaram meu coração e pelo entusiasmo de todos na 
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performance. Ao olhar mais de perto, vi que o vídeo era da Igreja de Deus Todo-

Poderoso. Eu pensei: “Todos os artistas realmente entregam corpo e alma a isso 

— é como se eles estivessem cantando para que Deus ouvisse. A Igreja de Deus 

Todo-Poderoso não parece ser nada má! Essa é a primeira vez que ouço falar 

deles; se tiver a oportunidade, eu deveria entrar em contato com eles”. 

Um dia, enviei o link desse vídeo a um amigo do Facebook, à irmã Yang, 

com quem eu me discutia com frequência sobre a Bíblia. Ela realmente também 

gostou dele e disse que estava interessada em saber mais sobre a Igreja de Deus 

Todo-Poderoso. Ela sentiu que essa igreja era de fato muito especial e que 

estava repleta da obra do Espírito Santo. Então compartilhei o vídeo na minha 

página do Facebook, mas, para a minha surpresa, um dos meus amigos assistiu 

a ele e me disse que a Igreja de Deus Todo-Poderoso não era boa, além disso, 

ele me enviou todo tipo de coisas negativas sobre ela. Ao ver todo esse material 

que blasfemava contra Deus Todo-Poderoso e condenava a Igreja de Deus 

Todo-Poderoso, realmente me assustei e pensei: “Essa igreja parece ser boa — 

como alguém poderia ter um problema com ela?” Quando fui dar outra olhada 

no vídeo novamente, de repente lembrei-me de algo que meu pastor tinha dito 

certa vez num sermão, que falsos cristos apareceriam nos últimos dias. Se eu 

me desviasse da senda do Senhor Jesus, tudo não estaria acabado para mim? 

Eu sabia que isso era algo que eu não podia simplesmente descartar, então 

decidi não assisti-lo naquele momento. Procurei a irmã Yang imediatamente e 

expliquei a situação a ela. Sua resposta foi: “Não podemos apenas confiar em 

um lado da história para determinar se é verdadeiro ou falso. Isso não está de 

acordo com os ensinamentos do Senhor. Todos nós que somos crentes no 

Senhor estamos aguardando o Seu retorno, e neste momento algumas pessoas 

estão dizendo que Ele já veio. Nós devemos investigar isso. Não podemos 

simplesmente seguir o rebanho, julgá-lo e condená-lo cegamente. Vamos 

encontrar algumas pessoas da Igreja de Deus Todo-Poderoso e investigá-la. 

Veremos suas cores verdadeiras — nada real pode ser fingido, e nada fingido 

pode ser real”. Eu pensei: “A irmã Yang diz está certa. Esta é realmente a 

primeira vez que ouvi alguém pregar o evangelho de que o Senhor retornou, 

além disso, não faço ideia se as coisas na internet que condenam a Igreja de 

Deus Todo-Poderoso são verdadeiras ou falsas. Eu posso ver que os vídeos e 

filmes produzidos pela Igreja de Deus Todo-Poderoso são muito bons. Eu 
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deveria ir e aprender algo sobre ela — essa é a única maneira racional de 

abordar o retorno do Senhor”. E assim concordei em investigar a obra de Deus 

Todo-Poderoso dos últimos dias com a irmã Yang. 

A irmã Yang acabou entrando em contato com o irmão Zhang da Igreja de 

Deus Todo-Poderoso na América do Norte através das informações de contato 

no final do vídeo. Quando nos encontramos com ele online, a irmã Yang e eu 

levantamos a mesma pergunta: “Nós dois sabemos que o Senhor voltará nos 

últimos dias, mas o Senhor Jesus disse: ‘Se, pois, alguém vos disser: Eis 

aqui o Cristo! ou: Ei-lo aí! não acrediteis; porque hão de surgir falsos 

cristos e falsos profetas, e farão grandes sinais e prodígios; de modo 

que, se possível fora, enganariam até os escolhidos’ (Mateus 24:23-24). 

Irmão Zhang, o que você acha dessa questão de falsos cristos surgindo nos 

últimos dias para enganar as pessoas?” 

O irmão Zhang disse: “O Senhor Jesus disse essas coisas para nos avisar. 

Quando Ele retornar nos últimos dias, também surgirão falsos cristos. A 

vontade do Senhor é que desenvolvamos discernimento para que não sejamos 

enganados por falsos cristos. No entanto, Ele não disse isso para que 

rejeitássemos de antemão qualquer um que diz que o Senhor retornou, nem ir 

tão longe ao ponto de julgar e condená-lo. Essa é nossa interpretação errada das 

palavras do Senhor Jesus. Ele foi claro sobre o que são os falsos cristos: 

‘Porque hão de surgir falsos cristos e falsos profetas, e farão grandes 

sinais e prodígios; de modo que, se possível fora, enganariam até os 

escolhidos’ (Mateus 24:24). Os distintivos óbvios dos falsos cristos são que 

eles imitam a obra do Senhor Jesus, mostrando sinais, realizando milagres, 

curando doenças e expulsando demônios. Essas são as áreas onde os falsos 

cristos são mais astutos e malignos e são também os seus aspectos distintivos 

primários. As palavras de Deus Todo-Poderoso são ainda mais específicas e 

incisivas em relação às manifestações e aos distintivos dos falsos cristos. Deus 

Todo-Poderoso disse: ‘Se, durante o dia de hoje, surgir uma pessoa que 

seja capaz de mostrar sinais e maravilhas, expulsar demônios, curar 

os doentes e realizar muitos milagres e, se essa pessoa afirmar que 

ela é Jesus que veio, então isso seria a fraude dos espíritos malignos 

e sua imitação de Jesus. Lembre-se disso! Deus não repete a mesma 

obra. A etapa da obra de Jesus já foi concluída e Deus nunca mais 
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realizará aquele estágio da obra. […] Se, durante os últimos dias, 

Deus ainda mostrasse sinais e maravilhas, e ainda expulsasse 

demônios e curasse os doentes — se Ele fizesse exatamente o mesmo 

que Jesus — então Deus estaria repetindo a mesma obra e a obra de 

Jesus não teria significado ou valor. Assim, Deus realiza uma etapa 

de obra em cada era. Uma vez que cada etapa de Sua obra foi 

concluída, logo é imitada por espíritos malignos e, depois que 

Satanás começa a seguir os passos de Deus, Deus muda para um 

método diferente. Uma vez que Deus completou uma etapa de Sua 

obra, ela é imitada por espíritos malignos. Isso deve estar claro para 

vocês’ (‘Conhecer a obra de Deus hoje’ em “A Palavra manifesta em carne”). 

Todos nós sabemos que tudo o que é falso só pode pegar carona naquilo que é 

verdadeiro e imitá-lo. Os falsos cristos não são exceção. Eles são espíritos 

malignos e carecem da essência de Cristo. Eles não podem realizar a obra de 

Cristo, são incapazes de expressar a verdade e de expressar o caráter de Deus 

ou tudo o que Ele tem e é. Os falsos cristos não podem trazer ao homem a 

verdade, o caminho e a vida. Portanto, eles só podem imitar a obra que o Senhor 

Jesus já fez; tudo que podem fazer é realizar alguns sinais e maravilhas para 

enganar pessoas tolas e ignorantes. Existem algumas pessoas que foram 

possuídas por espíritos malignos, que, com presunção, declaram que são o 

Senhor Jesus retornado, e eles O imitam fazendo coisas como curar doenças e 

expulsar demônios, realizar milagres e pregar o caminho do arrependimento e 

perdão. Não há dúvida nenhuma de que eles são falsos cristos que enganam as 

pessoas. A obra de Deus é sempre nova e nunca é velha, está sempre se 

desenvolvendo, indo para a frente. Ele nunca repetirá uma obra antiga que 

realizou antes. Isso é exatamente como quando o Senhor Jesus veio operar; Ele 

encerrou a Era da Lei e abriu a Era da Graça. Ele não repetiu a obra que Deus 

Jeová tinha feito de promulgar a lei para guiar as pessoas em sua vida, em vez 

disso, Ele realizou Sua obra de redenção sobre o fundamento da obra da Era da 

Lei. O Senhor Jesus trouxe o caminho do arrependimento e perdão para a 

humanidade; contanto que nos coloquemos diante Dele, confessemos e nos 

arrependamos, o Senhor perdoará os nossos pecados e esquecerá nossas 

transgressões, tornando-nos aptos para desfrutar da abundante graça e das 

bênçãos que o Senhor concede à humanidade. Toda aquela obra era nova, e ela 
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não poderia ter sido feita por nenhum espírito maligno ou por Satanás. O 

mesmo vale para o Senhor Jesus retornado nos últimos dias — Deus Todo-

Poderoso concluiu a Era da Graça e iniciou a Era do Reino. Deus Todo-Poderoso 

não repetiu a obra de redenção do Senhor Jesus — Ele não expulsa demônios, 

cura os enfermos ou faz milagres para as pessoas. Em vez disso, Ele expressa a 

verdade e realiza o estágio da obra de julgar e purificar o homem sobre o 

fundamento da obra da redenção. Ele salva plenamente a humanidade do 

império de Satanás e nos traz para o reino de Deus. Tudo isso é obra 

completamente nova de Deus, que Ele nunca realizou antes e que não poderia 

ser realizada por nenhum falso cristo. Contanto que saibamos que a obra de 

Deus é sempre nova e nunca antiga e que entendamos os princípios de discernir 

o verdadeiro Cristo dos falsos cristos, vamos naturalmente diferenciar entre a 

manifestação e a obra de Deus e o engano dos falsos cristos”. 

Eu ganhei muito da comunicação do irmão Zhang; sua comunhão foi muito 

clara. Os falsos cristos só podem repetir e imitar parte da obra que Deus tem 

feito no passado, mas eles jamais podem realizar qualquer obra nova, nem 

fornecer uma nova senda para a humanidade. Nesse momento, entendi o 

verdadeiro significado por trás das palavras do Senhor Jesus: “Porque hão de 

surgir falsos cristos e falsos profetas, e farão grandes sinais e 

prodígios; de modo que, se possível fora, enganariam até os 

escolhidos” (Mateus 24:24). A irmã Yang também disse que tinha colhido 

uma grande ceifa disso, assim marcamos um encontro com o irmão Zhang para 

a noite seguinte, para que pudéssemos continuar ouvindo sua comunhão. 

Eu senti que aquilo que o irmão Zhang da Igreja de Deus Todo-Poderoso 

tinha para compartilhar era maravilhoso e realmente edificante para mim. No 

entanto, quando pensava em todos aqueles rumores online, ainda ficava um 

pouco apreensivo. Após voltar para a minha igreja, perguntei a um dos irmãos 

mais velhos se ele sabias algo sobre A Igreja de Deus Todo-Poderoso. Ele me 

disse que o pastor havia dito que não deveríamos ter nenhum envolvimento 

com ela; ele também me contou sobre algumas coisas que vários pastores 

tinham dito, julgando, atacando e condenando Deus Todo-Poderoso. Quando 

ouvi isso, vacilei um pouco. Não perdi tempo e avisei a irmã Yang sobre essa 

informação negativa e sugeri que ela interrompesse o contato com a Igreja de 

Deus Todo-Poderoso. Mas ela parecia determinada a investigar a obra de Deus 
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Todo-Poderoso dos últimos dias. Ela disse-me: “Onde quer que as pegadas do 

Cordeiro me guiem, eu seguirei. Recentemente, tenho entendido várias 

verdades lendo as palavras de Deus Todo-Poderoso no internet e assistindo a 

todos os tipos de vídeos e filmes gospel da Igreja de Deus Todo-Poderoso. 

Muitas das confusões e dificuldades que me bloqueavam no passado foram 

resolvidas. Eu sinto que as palavras de Deus Todo-Poderoso são a verdade. 

Mesmo que os outros condenem a Igreja de Deus Todo-Poderoso, eu 

investigarei isso até ganhar clareza total”. Não consegui persuadir a irmã Yang 

e, assim, bloqueei ela e o irmão Zhang no Facebook e não ousei entrar em 

contato com eles novamente. 

No entanto, nem dois dias se passaram e comecei a atravessar um período 

de seca no trabalho. Dia após dia, eu não tinha nada para fazer além de preparar 

comida em casa. Como estava desocupado, entrei no YouTube para assistir 

alguns filmes, mas curiosamente, sempre apareciam filmes, vídeos de música e 

obras corais da Igreja de Deus Todo-Poderoso. Comecei a pensar: “Os vídeos e 

filmes da Igreja de Deus Todo-Poderoso são publicados tão rapidamente. É 

surpreendente! Qualquer coisa que vem de Deus certamente devem prosperar, 

seria então possível que a Igreja de Deus Todo-Poderoso realmente vem de 

Deus? Tudo que o irmão Zhang tinha dito da última vez estava alinhado com a 

verdade. Talvez eu devesse tentar ganhar um entendimento da Igreja de Deus 

Todo-Poderoso mais uma vez. Não posso recusar-me sem embasamento a 

investigar a obra de Deus Todo-Poderoso dos últimos dias apenas por causa do 

que as outras pessoas dizem”. Porém, assim que pensei naquilo que eu tinha 

visto na internet que condenava Deus Todo-Poderoso, bem como a advertência 

de meu pastor para não entrar em contato com a Igreja de Deus Todo-Poderoso, 

pensei que talvez eu não devesse ir adiante. Assim decidi procurar outros vídeos 

para assistir no YouTube. Mas em todos os lugares que eu olhava havia vídeos 

da Igreja de Deus Todo-Poderoso, e comecei a ter uma sensação de impotência. 

No final, minha curiosidade venceu e pensei: “Não importa se a Igreja de Deus 

Todo-Poderoso é boa ou não. Darei apenas uma rápida olhada em seus vídeos, 

e se eles realmente não forem bons, isso será uma lição sobre ganhar 

discernimento”. Eu cliquei num vídeo chamado “Coro gospel 9ª Apresentação”. 

Esse vídeo atraiu meu interesse, porque era uma retratação genuíno da 

sociedade contemporânea, com a qual eu realmente me identifiquei. Ele 
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retratava a vida humana tão vividamente, com tanto realismo e genuinidade. 

Eu chorei e ri com o vídeo; meu coração ficou muito comovido e se encheu de 

energia. Senti esse desejo de assistir imediatamente cada um dos vídeos 

produzidos pela Igreja de Deus Todo-Poderoso. Depois disso, comecei a assistir 

diariamente aos vídeos da Igreja de Deus Todo-Poderoso e, dentro de uma 

semana, assisti a todos os 17 episódios dos vídeos corais chineses. Quanto mais 

os assistia, maior era a afinidade que eu sentia com eles. Parecia existir uma 

força em meu coração que me encorajava a assistir e investigar, sem demora. 

Pensei: “Assisti a tantos vídeos da Igreja de Deus Todo-Poderoso; cada um deles 

tem sido muito benéfico para mim. Além disso, não houve uma única palavra 

negativa em qualquer um deles. Tudo é positivo. Alguns deles expõem as trevas 

do mundo, alguns dão testemunho de Deus e outros guiam o homem a retornar 

para Deus. Não há adulteração de assuntos carnais ou mundanos. A Igreja de 

Deus Todo-Poderoso está repleta da obra do Espírito Santo. Não é de forma 

alguma como o que os rumores dizem. A obra de Deus Todo-Poderoso nos 

últimos dias definitivamente vale a pena ser investigada!” 

Um dia, enquanto navegava pelo Facebook, li a experiência e o testemunho 

de alguém, intitulado de “Encontrei a salvação dos últimos dias no Facebook”. 

Eu o abri e vi que essa irmã teve experiências parecidas com as minhas. No 

início, quando ela entrou em contato com a Igreja de Deus Todo-Poderoso, seus 

amigos na internet lhe enviaram alguns rumores sobre a igreja, que realmente 

obstruíram seu caminho. Continuei lendo com impaciência, ansioso para 

descobrir o que aconteceu no final. Vi que, quando essa irmã orou ao Senhor e 

pediu que Ele a guiasse, ela sentiu que não podia ser seletiva naquilo que 

escolhia ouvir e crer, mas que devia investigar a Igreja de Deus Todo-Poderoso 

de maneira prática, a fim de discernir se era verdadeira ou falsa. Escutar 

cegamente os rumores e se recusar a investigar a segunda vinda do Senhor não 

seria uma abordagem muito racional, então sentiu que tinha que descobrir a 

verdade sobre o retorno do Senhor. Eu realmente me identifiquei com essas 

palavras. O retorno do Senhor é uma coisa importante, e é preciso tratá-lo com 

prudência. Não podemos simplesmente seguir o rebanho; não podemos 

simplesmente rejeitar e resistir a isso cegamente. Continuei lendo o artigo e vi 

que aquilo que essa irmã passou a entender sobre a Igreja de Deus Todo-

Poderoso era completamente diferente daquilo que seus amigos da internet 
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estavam lhe dizendo. Ela também acolheu pessoalmente algumas irmãs da 

Igreja de Deus Todo-Poderoso que estavam de visita e que comungaram com 

ela sobre as palavras de Deus Todo-Poderoso, e elas foram prestativas e 

cuidaram dela. As experiências da vida real dessa irmã me mostraram que eu 

não podia mais continuar sendo enganado por esses rumores e ludibriado pelas 

fofocas, recusando-me a investigar a obra de Deus Todo-Poderoso nos últimos 

dias. Caso contrário, era muito provável que eu perderia a salvação de Deus dos 

últimos dias. Eu sabia que devia voltar a entrar em contato com a Igreja de Deus 

Todo-Poderoso para investigar mais! 

Naquela noite, enquanto eu me agitava e me revirava inquieto na cama, 

pensei: “Devo encontrar a irmã Yang novamente, mesmo que a tenha 

bloqueado. Se eu conseguir encontrá-la, definitivamente serei capaz de 

encontrar o irmão Zhang da Igreja de Deus Todo-Poderoso. A irmã Yang é uma 

crente genuína e tem investigado a obra de Deus Todo-Poderoso dos últimos 

dias durante todo esse tempo. A essa altura, ela já deve ter ganho muito 

entendimento. Eu realmente preciso perguntar a ela como sua investigação está 

indo”. Não foi uma tarefa fácil, mas com a ajuda de alguns amigos, encontrei a 

conta do Facebook da irmã Yang alguns dias depois. Fiquei realmente feliz por 

ela não estar com raiva de mim por bloqueá-la. Quando entrei em contato com 

ela, ela me disse que já tinha ganho clareza através de sua investigação e que 

Deus Todo-Poderoso é o retorno do Senhor Jesus. Com muita alegria, ela 

também me conectou com o irmão Zhang. Quando nós três nos conectamos na 

internet, eu lhes contei: “Através da minha experiência recente, posso ver que 

o Senhor está me guiando. Também estou disposto a procurar e investigar a 

obra de Deus Todo-Poderoso nos últimos dias, mas tenho tantas perguntas para 

vocês dois sobre as quais eu gostaria de ouvir a sua comunicação. A coisa 

principal que realmente não consigo entender é que Jesus encarnou como 

homem para realizar Sua obra, como, então, Ele retornaria agora para a carne 

como uma mulher para fazer a Sua obra? Isso é um mistério. Irmão Zhang, você 

pode me explicar isso?” 

Em resposta à minha pergunta, o irmão Zhang respondeu: “Sim. Existem 

mistérios contidos nas encarnações de Deus — o signficado é imentso e 

profundo, é também algo insondável para nós. Portanto, devemos manter um 

coração reverente em relação ao retorno do Senhor. Mesmo que a obra de Deus 
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não esteja remotamente alinhado com nossas noções, devemos segurar nossas 

línguas. Não devemos julgar sem pensar no assunto. Falar seriamente e julgar 

arbitrariamente a obra de Deus é blasfemar contra Deus, e o pecado da 

blasfêmia não pode ser perdoado nesta vida nem na próxima. Deus Todo-

Poderoso dos últimos dias chegou e revelou todos mistérios. Isso cumpre 

plenamente a profecia de Jesus: ‘Ainda tenho muito que vos dizer; mas 

vós não o podeis suportar agora. Quando vier, porém, aquele, o 

Espírito da verdade, Ele vos guiará a toda a verdade; porque não 

falará por Si mesmo, mas dirá o que tiver ouvido, e vos anunciará as 

coisas vindouras’ (João 16:12-13). Leiamos juntos as palavras de Deus Todo-

Poderoso para entender esse aspecto da verdade. Deus Todo-Poderoso diz: ‘No 

passado, quando Jesus veio, Ele era homem, mas quando Deus vem 

desta vez, Ele é mulher. A partir disso, você pode ver que Deus criou 

tanto o homem quanto a mulher por causa da Sua obra e, para Ele, 

não há distinção de gênero. Quando o Seu Espírito vem, Ele pode 

assumir qualquer tipo de carne à vontade, e tal carne pode 

representá-Lo. Seja homem ou mulher, pode representar a Deus, 

contanto que seja a Sua carne encarnada. Se Jesus tivesse aparecido 

como mulher quando Ele veio, em outras palavras, se uma menina, 

não um menino, tivesse sido concebido pelo Espírito Santo, aquele 

estágio da obra teria sido completado da mesma maneira. Se isso 

tivesse sido o caso, então o estágio atual da obra teria que ser 

completado por um homem em vez disso, porém, a obra teria sido 

completada da mesma maneira. A obra feita em ambos os estágios é 

igualmente significativa; nenhum estágio da obra é repetido nem 

conflita com o outro. Naquela época, Jesus, ao fazer a Sua obra, foi 

chamado de Filho unigênito, e “Filho” implica o gênero masculino. 

Então, por que o Filho unigênito não é mencionado neste estágio? 

Isto se dá porque os requisitos da obra necessitaram de uma 

alteração no gênero diferente do de Jesus. Para Deus, não há 

distinção de gênero. Ele faz a Sua obra como Ele deseja e, ao fazer a 

Sua obra, Ele não está sujeito a qualquer restrição, mas é 

especialmente livre. Entretanto, cada estágio da obra tem seu 

próprio significado prático. Deus Se tornou carne duas vezes, e não 
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é necessário dizer que a Sua encarnação nos últimos dias se dá pela 

última vez. Ele veio para revelar todos os Seus feitos. Se, neste 

estágio, Ele não tivesse Se tornado carne para, de modo pessoal, 

fazer a obra para o homem testemunhar, o homem iria se agarrar, 

para sempre, à noção de que Deus é somente homem, não mulher. 

[…] No princípio, quando Jeová criou a humanidade, Ele fez dois 

tipos de seres humanos: homem e mulher; e, assim, há divisão entre 

homem e mulher em Suas carnes encarnadas. Ele não decidiu sobre 

a Sua obra com base nas palavras que Ele falou a Adão e Eva. As duas 

vezes em que Ele Se tornou carne foram determinadas inteiramente 

de acordo com o Seu pensar no momento em que Ele criou a 

humanidade pela primeira vez, isto é, Ele completou a obra das Suas 

duas encarnações com base no homem e na mulher, antes que eles 

tivessem sido corrompidos’ (‘As duas encarnações completam o significado 

da encarnação’ em “A Palavra manifesta em carne”). ‘Em gênero, um é 

masculino e o outro feminino; nisso o significado da encarnação de 

Deus foi completado. Isso dissipa os equívocos do homem sobre 

Deus: Deus pode se tornar tanto masculino quanto feminino, e o 

Deus encarnado é essencialmente sem gênero. Ele criou homem e 

mulher e não diferencia entre os sexos’ (‘A essência da carne habitada 

por Deus’ em “A Palavra manifesta em carne”).” 

Após ler as palavras de Deus, o irmão Zhang compartilhou esta 

comunicação: “Tudo o que Deus faz tem sentido. Ele absolutamente não faria 

nada que não tivesse significado ou valor. A Bíblia diz: ‘Criou, pois, Deus o 

homem à sua imagem; à imagem de Deus o criou; homem e mulher os criou’ 

(Gênesis 1:27). Podemos ver a partir disso que, no começo, Deus criou o homem 

e a mulher à Sua imagem. Deus pode encarnar como homem e Ele pode 

encarnar também como mulher. Em Deus, não existe distinção entre gêneros; 

não importa se ele se torna homem ou mulher, Ele possui a essência de Deus e 

é capaz de realizar a própria obra de Deus. A razão pela qual Deus assumiu doi 

gêneros diferentes nas duas vezes em que Ele encarnou foi para completar o 

significado de Sua encarnação e dissipar a falaciosa crença do homem de que 

Deus só pode encarnar como homem, que Ele não pode encarnar como uma 

mulher. Isso permite que a humanidade perceba que a encarnação de Deus 
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pode não só incorporar tanto a identidade de um homem, mas que pode 

incorporar também a identidade de uma mulher. Também permite que a 

humanidade veja que Deus é de fato todo-poderoso, que nós somos incapazes 

de sondá-lo e que não devemos julgar ou delimitar Deus arbitrariamente. Além 

disso, a essência de Deus é do espírito, e não há diferenciação de sexo em 

espíritos. O sexo só se aplica à humanidade criada. Deus Se tornou carne duas 

vezes para salvar e redimir a humanidade, portanto, o sexo da encarnação de 

Deus depende apenas do período de tempo em que Ele realiza Sua obra em 

carne. Quando a obra de Deus encarnado na terra é concluída, Ele retorna ao 

mundo espiritual e, nesse momento, não existe mais qualquer diferenciação 

segundo o sexo. Portanto, delimitar Deus dentro de determinado sexo é uma 

grande blasfêmia!” 

Ouvir as palavras de Deus Todo-Poderoso e comunhão do irmão Zhang me 

deu um súbito lampejo de entendimento. Finalmente, compreendi por que 

Deus assumiu um sexo diferente em cada uma de Suas encarnações. Percebi 

que, contido nisso, estão a vontade de Deus de quando Ele criou a humanidade 

e também Suas boas intenções. Se Deus viesse para operar como um homem 

em ambas as Suas encarnações, acreditaríamos por toda a eternidade que Deus 

é um homem e acreditaríamos em erro que o sexo masculino é maior e de status 

mais elevado do que o sexo feminino. Deus encarnado dos últimos dias 

operando como uma mulher é uma personificação da equidade e a justiça de 

Deus e me permitiu ver o significado incrível da encarnação de Deus e de Sua 

obra como mulher dessa vez! Caso contrário, jamais teríamos um entendimento 

de Deus, e minhas noções e delimitações de Deus nunca seriam eliminadas, 

além do mais, isso ofenderia o caráter de Deus. Na primeira vez que Deus 

encarnou, Ele apareceu como um homem, e, nos últimos dias, Ele apareceu 

como uma mulher. Essas duas encarnações de Deus nos mostram 

verdadeiramente o significado completo da encarnação de Deus; elas me deram 

um entendimento mais preciso e genuíno de Deus. Graças a Deus! A obra de 

Deus é verdadeiramente sábia! 

Depois que a irmã Yang e o irmão Zhang ouviram meu entendimento e 

conhecimento das palavras de Deus, eles ficaram felizes por eu ter sido capaz 

de compreender a vontade de Deus e de dispensar minhas noções e mal-

entendidos sobre Deus. Eles ficaram comovidos ao ponto de chorar com a obra 
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de salvação que Deus tinha feito em mim. Nós nos reunimos em comunhão 

mais três vezes. Graças a Deus por Sua orientação. Compreendi cada vez mais 

da verdade, aprendi o mistério da encarnação de Deus e o mistério dos três 

estágios da Sua obra. Aprendi as diferenças entre a obra de Deus e o trabalho 

do homem, as diferenças entre a obra do Espírito Santo e o trabalho de Satanás 

e outros aspectos da verdade. Eu realmente pude sentir que Deus Todo-

Poderoso é o retorno do Senhor Jesus e que Ele é a verdade, o caminho e a vida. 

Naquela noite de sábado, a irmã Yang me enviou um novo vídeo de música 

chamado “O amor de Deus envolve meu coração”: “A vontade de Deus foi 

revelada — para aperfeiçoar aqueles que verdadeiramente O amam. Inocentes, 

pulsantes de vida, ofereçam seus louvores a Ele. Uma dança de alegria é linda, 

pulem e saltitem em volta do trono. Dos quatro cantos da terra, nós chegamos, 

convocados pela voz de Deus. Suas palavras de vida nos são concedidas. Somos 

purificados pelo Seu julgamento”. Essa música me encorajou tanto que fui 

levado às lágrimas. Disquei o número da irmã Yang, mas eu estava tão 

emocionado que não consegui falar. Tudo que consegui dizer sempre de novo: 

“Graças a Deus! Obrigado…” 

Quando a intensidade dos meus sentimentos diminuiu, naquela mesma 

noite, eu tive uma conversa muito sincera com meus irmãos e irmãs. Eu estava 

grato por Deus Todo-Poderoso não ter desistido da minha salvação durante 

todo aquele tempo e por Ele não ter me tratado de acordo com minha rebelião 

e resistência. Em vez disso, Ele esteve sempre comigo. Ele usou filmes e vídeos 

gospel e artigos de irmãos e irmãs sobre suas próprias experiências para me 

guiar e me mover pouco a pouco, trazendo-me de volta para a Sua casa, 

trazendo-me para diante Dele. Do fundo do meu coração, eu disse aos meus 

irmãos e irmãs: “Eu já experimentei o amor de Deus e também entendo a 

verdade da encarnação de Deus. Nunca mais acreditarei em boatos ou rumores. 

Eu aceito completamente Deus Todo-Poderoso como meu Salvador e meu Deus. 

Pois eu já determinei que Deus Todo-Poderoso é o retorno do Senhor Jesus — 

Ele é o Deus que me proporcionou tanta graça e Ele é o Redentor da 

humanidade”. 

Quando me lembro de como dava ouvidos a rumores no passado, de como 

eu estava cheio de conflitos sobre a obra de Deus nos últimos dias e até disse 

algumas palavras de julgamento contra Ele, de como eu fui tão rebelde, eu me 
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sinto em dívida enorme com Deus — eu me entristeço e estou cheio de 

arrependimento. No entanto, a irmã Yang me disse: “Quando não conhecemos 

a Deus, como seres humanos, somos realmente suscetíveis a ser enganados por 

mentiras. Mas se nos arrependermos de verdade, Deus não manterá um 

registro. A palavra de Deus diz: ‘Desta vez, Deus não veio para abater as 

pessoas, mas, sim, para salvar as pessoas na maior medida do 

possível. Quem está inteiramente livre de erro? Se todas fossem 

abatidas, então como isso poderia ser chamado de “salvação”? 

Algumas transgressões são cometidas de propósito, enquanto 

outras são cometidas involuntariamente. Com as questões 

involuntárias, se você pode mudar depois de reconhecê-las, Deus o 

abateria antes de você ter mudado? Deus pode salvar as pessoas 

desse modo? Não é assim que Ele opera! Independentemente de 

transgredir de modo involuntário ou devido a uma natureza rebelde, 

você deve se lembrar: na sequência, você precisa se apressar e 

despertar para a realidade, e insistir adiante; não importa que 

situação surja, você tem que avançar. A obra que Deus está fazendo 

é a de salvação, e Ele não abaterá casualmente as pessoas que quer 

salvar’” (‘A vontade de Deus é salvar pessoas o máximo possível’ em “Registros 

das falas de Cristo”). As palavras de Deus me deram grande consolo e 

permitiram que eu visse que Ele é cheio de misericórdia e perdão. O amor de 

Deus é tão maravilhoso! Não consigo conter a gratidão a Deus que sinto dentro 

do meu coração. Ao longo do período que se seguiu, através das minhas 

interações com irmãos e irmãs da Igreja de Deus Todo-Poderoso, eu pude ver 

que a igreja não era nada daquilo que os rumores dizem. Na verdade, é 

completamente o oposto. É o lugar para buscarmos a verdade e conhecermos a 

Deus. Quando temos reuniões na Igreja de Deus Todo-Poderoso, ninguém fala 

sobre comer, beber e festejar; ninguém fala sobre carros, dinheiro ou casas; 

ninguém fala sobre as coisas más, sujas e imundas do mundo. Todos nós lemos 

juntos as palavras de Deus Todo-Poderoso e comungamos sobre a nossa 

experiência e conhecimento das palavras de Deus. Praticamos e aderimos às 

palavras de Deus Todo-Poderoso. Eu posso ver que, dentro da Igreja de Deus 

Todo-Poderoso, as palavras de Deus possuem poder, a verdade possui poder, e 

Cristo possui poder. Este é um lugar cheio de equidade e justiça. Sinto-me como 
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se estivesse recebendo uma amostra da linda vida num novo céu e terra! Agora, 

quando me lembro daqueles rumores, percebo que eles nada fazem além de 

prender e prejudicar as pessoas, e foi devido a esses rumores que quase perdi a 

salvação de Deus dos últimos dias. Felizmente, Deus Todo-Poderoso me salvou 

e me permitiu ganhar algum entendimento da obra de Deus. Meu espírito foi 

despertado, rompi a rede emaranhada dos rumores de Satanás e cheguei diante 

do trono de Deus. Dou graças a Deus por me salvar! 

 

5. Um coração errante volta para casa 

Por Novo, Filipinas 

Eu me chamo Novo e sou das Filipinas. Desde pequeno, tenho seguido 

minha mãe em sua crença em Deus e ia à igreja ouvir sermões com meus irmãos. 

Embora tivesse crido no Senhor por muitos anos, eu sentia que não havia 

sofrido nenhuma mudança e que era igual a um incrédulo. Dentro do meu 

coração, eu estava constantemente pensando em como ganhar mais dinheiro e 

como passar meus dias com conforto e aproveitar a boa vida. Além disso, eu 

também saía para beber com meus amigos o tempo todo e, quando tinha algum 

dinheiro sobrando, ia apostar. Eu sabia que fazer essas coisas estava em 

desacordo com a vontade do Senhor — eu costumava orar e confessar meus 

pecados ao Senhor com frequência e tomava a firme resolução com Ele de que 

desistiria desses maus hábitos e que, daquele dia em diante, nunca mais pecaria. 

Mas com a persuasão e tentação dos meus amigos, eu simplesmente não 

conseguia me controlar. E foi assim que me tornei cada vez mais degenerado, 

meu coração se afastou mais e mais de Deus, e não havia mais nenhuma 

sinceridade em minhas orações. Toda semana, eu fazia apenas algumas orações 

simples para acabar logo com isso. Às vezes, eu sentia um verdadeiro desespero, 

pois sabia que, quando o Senhor voltasse, Ele julgaria cada pessoa com base em 

suas ações e comportamento, e depois se elas subiriam ao céu ou desceriam ao 

inferno. Eu me sentia tão degenerado que Deus não me perdoaria novamente. 

Mais tarde, me casei e tive filhos, e tudo em que pensava era minha esposa e 

meus filhos. Muito antes, eu havia empurrado minha fé aos recônditos de 

minha mente. Para proporcionar um futuro melhor a meus filhos e realizar meu 

desejo de ficar rico, decidi trabalhar no exterior, o que me levou a Taiwan. 

Mesmo depois de encontrar um emprego, não tive nenhuma mudança em meu 
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estilo de vida. Nas horas de lazer, ia beber e cantar karaokê com meus colegas 

de trabalho, vivendo uma vida de folia; há muito eu havia relegado minha 

crença em Deus aos recônditos de minha mente. 

Em 2011, trabalhei como soldador numa fábrica em Taiwan. Certo dia, em 

2012, uma colega em Taiwan soube que eu era católico e me convidou para a 

missa em sua igreja. Numa manhã de domingo, ela veio me buscar na fábrica e 

me levou para a casa de seu amigo. Foi lá que conheci o irmão Joseph. Ele me 

perguntou: “Irmão, você crê na segunda vinda do Senhor Jesus?”. Eu disse que 

sim. Ele então me perguntou: “Você sabe que obra o Senhor Jesus fará quando 

voltar?”. Eu respondi: “Acredito que, quando o Senhor Jesus voltar, Ele se 

sentará em um grande trono branco e julgará a humanidade. Todos 

responderão por seus pecados, ajoelhados diante do tribunal, e então o Senhor 

decidirá se eles devem subir ao céu ou descer ao inferno com base em seus atos 

e feitos”. O irmão Joseph continuou perguntando: “Se lhe disséssemos que o 

Senhor Jesus já voltou e, neste momento, está fazendo Sua obra de julgamento 

dos últimos dias, cumprindo assim a profecia de que ‘comece o julgamento 

pela casa de Deus’, você acreditaria?”. Fiquei bastante surpreso quando o 

ouvi dizer isso. Pensei: “O Senhor Jesus já voltou? Como é possível? Não vi o 

grande trono branco surgir no céu e não vi o Senhor descendo numa nuvem 

branca. E, no entanto, ele diz que o Senhor retornou para realizar Sua obra de 

julgamento, cumprindo assim a profecia de que ‘comece o julgamento pela 

casa de Deus’. Faz sentido. A sabedoria de Deus é insondável para o homem, 

logo é melhor eu continuar buscando”. Então respondi: “Irmão, eu não ousaria 

dizer se o Senhor Jesus voltou ou não, então, por favor, comunique isso comigo”. 

Depois, eles encontraram uma série de passagens na Bíblia a respeito das 

profecias da volta do Senhor e de Ele fazendo Sua obra de julgamento, e as 

leram para mim. Por exemplo, havia o capítulo 4, versículo 17, em I Pedro, que 

dizia: “Porque já é tempo que comece o julgamento pela casa de Deus”. 

Também o capítulo 16, versículos 12 e 13, do Evangelho de João: “Ainda tenho 

muito que vos dizer; mas vós não o podeis suportar agora. Quando 

vier, porém, Aquele, o Espírito da verdade, Ele vos guiará a toda a 

verdade; porque não falará por Si Mesmo, mas dirá o que tiver 

ouvido, e vos anunciará as coisas vindouras”. O irmão Joseph disse que 

esse “Espírito da Verdade” se refere ao retorno do Senhor, Sua expressão da 
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verdade e realização de Sua obra de julgamento. Deus dos últimos dias retornou 

em carne como o Filho do homem. Fundamentado em Sua obra de redenção na 

Era da Graça, Ele expressa a verdade e realiza o estágio de Sua obra de 

julgamento, a começar pela casa de Deus. Na realidade, essa obra de julgamento 

é a obra de purificar e salvar completamente o homem. Isso cumpre com 

precisão as profecias do Senhor Jesus: “E, se alguém ouvir as Minhas 

palavras, e não as guardar, Eu não o julgo; pois Eu vim, não para 

julgar o mundo, mas para salvar o mundo. Quem Me rejeita, e não 

recebe as Minhas palavras, já tem quem o julgue; a palavra que 

tenho pregado, essa o julgará no último dia” (João 12:47-48). “Porque 

o Pai a ninguém julga, mas deu ao Filho todo o julgamento. […] E 

deu-Lhe autoridade para julgar, porque é o Filho do homem” (João 

5:22-27). Ouvi atentamente a comunhão do irmão e acreditei que todas essas 

mensagens que ele estava compartilhando comigo eram verdadeiras, pois eu 

creio que todas as profecias do Senhor devem ser cumpridas, que elas devem se 

concretizar. 

Depois, o irmão Joseph leu para mim duas passagens da palavra de Deus 

Todo-Poderoso em “Cristo realiza a obra do julgamento com  a verdade”: “A 

obra de julgamento é a própria obra de Deus, portanto ela deve ser 

naturalmente realizada pelo Próprio Deus; não pode ser realizada 

pelo homem em Seu lugar. Como o julgamento é a conquista da raça 

humana por meio da verdade, é inquestionável que Deus ainda 

apareça como imagem encarnada para realizar essa obra entre os 

homens. Isto é, nos últimos dias, Cristo irá usar a verdade para 

ensinar os homens do mundo todo e revelar todas as verdades a eles. 

Essa é a obra de julgamento de Deus”. “Nos últimos dias, Cristo usa 

uma variedade de verdades para ensinar o homem, expor a essência 

do homem e dissecar suas palavras e ações. Essas palavras 

abrangem várias verdades: o dever do homem, como o homem 

deveria obedecer a Deus, como o homem deveria ser leal a Deus, 

como o homem deve viver a humanidade normal, bem como a 

sabedoria e o caráter de Deus e assim por diante. Essas palavras são 

todas dirigidas à essência do homem e ao seu caráter corrupto. Em 

especial, essas palavras que expõem como o homem desdenha de 
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Deus são faladas em relação a como o homem é a corporificação de 

Satanás e uma força inimiga contra Deus. Ao realizar Sua obra de 

julgamento, Deus não só torna clara a natureza do homem com 

apenas algumas palavras; Ele também expõe, trata e poda no longo 

prazo. Esses métodos de exposição, tratamento e poda não podem 

ser substituídos por palavras comuns, mas pela verdade que o 

homem absolutamente não possui. Apenas métodos desse tipo são 

considerados julgamento; só por meio de julgamento desse tipo é 

que o homem pode ser subjugado e completamente convencido a se 

submeter a Deus e, além disso, ganhar verdadeiro conhecimento de 

Deus. O que a obra de julgamento produz é o entendimento do 

homem da verdadeira face de Deus e da verdade sobre a própria 

rebelião. A obra de julgamento permite que o homem ganhe 

bastante entendimento da vontade de Deus, do propósito da obra de 

Deus e dos mistérios que lhe são incompreensíveis. Também 

permite que o homem reconheça e conheça sua substância corrupta 

e as raízes de sua corrupção, bem como descubra a fealdade do 

homem. Esses efeitos são todos produzidos pela obra de julgamento, 

pois a substância dessa obra é, de fato, a obra de abrir a verdade, o 

caminho e a vida de Deus a todos aqueles que têm fé Nele. Essa obra 

é a obra de julgamento realizada por Deus” (de “A Palavra manifesta em 

carne”). 

Após ler essas palavras, o irmão Joseph me comunicou várias verdades a 

respeito da obra de julgamento de Deus nos últimos dias. Passei a entender que 

a obra de Deus é muito prática e que, de modo algum, é sobrenatural, que a obra 

de julgamento de Deus nos últimos dias não é nem um pouco como eu tinha 

imaginado. Eu imaginara Deus colocando uma mesa gigantesca em pleno ar, 

Ele sentado em um grande trono branco e toda a humanidade ajoelhada diante 

Dele. Então Deus listaria nossos pecados um por um, para determinar se 

éramos bons ou maus, e decidiria se subiríamos ao céu ou desceríamos ao 

inferno. Em vez disso, Deus Se tornou carne e veio ao mundo para expressar a 

verdade de maneira prática, para julgar os pecados do homem e expor a verdade 

da corrupção do homem, bem como sua natureza e essência. O irmão Joseph 

continuou em comunhão, nos dizendo que nossos caracteres satânicos, como 
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nossa arrogância e autoimportância, nossa desonestidade e astúcia, nosso 

egoísmo e baixeza, devem todos passar pelo julgamento de Deus antes que 

possamos ser purificados. O resultado final da obra de julgamento de Deus é 

que possamos ver nossa própria imundície e corrupção, nossa feiura e 

perversidade, e ver nossa essência que desafia e trai a Deus, para que possamos 

saber que fomos tão profundamente corrompidos por Satanás, que estamos 

cheios de caracteres satânicos, que somos a personificação de Satanás e que 

devemos perecer. Somente assim podemos odiar e amaldiçoar a nós mesmos e 

abandonar Satanás de uma vez por todas. Além disso, é para que, dentro do 

julgamento e castigo das palavras de Deus, possamos passar a conhecer o 

caráter justo, santo e inofensível de Deus. Assim, podemos desenvolver 

inconscientemente um coração temente a Deus, nunca mais ousar desobedecer 

e desafiar imprudentemente a Ele, e nos tornar capazes de abandonar nossa 

carne e praticar a verdade. Uma vez que nosso caráter de vida tenha passado 

por mudanças, seremos então capazes de obedecer e adorar a Deus 

verdadeiramente. E uma vez que tenhamos ganho vários aspectos da verdade 

expressada por Deus nos últimos dias, seremos completamente purificados e 

salvos por Ele e qualificados a ser levados por Ele ao Seu reino. Aqueles que se 

recusam a aceitar a obra de julgamento de Deus nos últimos dias são incapazes 

de obter a purificação de Deus — no final, só podem ser eliminados pela obra 

de Deus e terão perdido a oportunidade de serem salvos e de entrarem no reino 

dos céus. Ao ouvir a comunhão do irmão Joseph, senti que a obra de Deus para 

salvar o homem é muito verdadeira e prática! 

Pensei em como havia crido no Senhor por muitos anos e, embora muitas 

vezes confessasse meus pecados ao Senhor e me arrependesse, eu continuava 

pecando, mentindo, trapaceando, sendo desonesto e astuto, e até revelava meu 

caráter violentamente autoimportante, arrogante e hipócrita. Eu estava 

constantemente vivendo num ciclo de pecado e confissão, confissão e pecado — 

estava vivendo em tanta dor. Deus agora veio fazer Sua obra de julgamento e 

purificação dos últimos dias, e isso é extremamente necessário para a 

humanidade corrompida. Aqueles que creem no Senhor e tiveram seus pecados 

absolvidos ainda precisam da purificação da obra de julgamento de Deus nos 

últimos dias. A Bíblia diz: “A santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor” 

(Hebreus 12:14). O Senhor é santo. Se tivermos apenas nossos pecados 
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absolvidos, mas nossa natureza pecaminosa e caracteres satânicos não forem 

purificados, então ainda somos capazes de pecar e desafiar a Deus a qualquer 

momento, de reclamar com frequência ou até trair a Ele. Como poderíamos, 

cheios de tamanha impureza e corrupção, ser qualificados para contemplar a 

face do Senhor? Só então senti em meu coração quão necessária é a obra de 

julgamento de Deus nos últimos dias! Seria tão irrealista, tão impraticável, se o 

Senhor viesse e levasse todos ao ar para encontrá-Lo de acordo com as noções 

e imaginações das pessoas! O irmão Joseph, então, comunicou comigo suas 

experiências e um testemunho de como aceitou o julgamento e castigo de Deus. 

Realmente senti que sua comunhão continha o esclarecimento e a iluminação 

do Espírito Santo. Ouvir isso foi muito edificante, e eu cri que o Senhor Jesus 

realmente devia ter retornado. Decidi, assim, buscar e investigar a obra de Deus 

nos últimos dias, para que não perdesse minha chance de acolher a vinda do 

Senhor. 

Depois, o irmão Joseph me deu uma cópia de A Palavra manifesta em carne, 

e fiquei empolgado. Quando voltei ao meu dormitório naquela noite, comecei a 

ler as palavras de Deus e as li a noite toda. Eu li estas palavras de Deus Todo-

Poderoso: “Suas bocas estão cheias de palavras de engano e imundice, 

de traição e arrogância. Vocês nunca proferiram palavras sinceras 

para Mim, nenhuma palavra sagrada, nenhuma palavra de 

submissão a Mim depois de experimentar a Minha palavra. No final, 

como é sua fé? Seus corações estão cheios de desejos e riqueza, suas 

mentes, de coisas materiais. Todos os dias, vocês calculam como 

conseguir algo de Mim, quanta riqueza e quantas coisas materiais 

ganharam de Mim. Todos os dias, esperam que mais bênçãos 

recaiam sobre vocês para que possam aproveitar, ainda mais e ainda 

melhor, as coisas que podem ser desfrutadas. Aquilo que está em 

seus pensamentos a cada momento não sou Eu, nem a verdade que 

vem de Mim, mas, sim, seus cônjuges, seus filhos, suas filhas, ou 

aquilo que comem e vestem, e como o seu desfrutar pode ser ainda 

maior e melhor. Mesmo quando vocês enchem a barriga até se 

empanturrar, vocês não são pouco mais que um cadáver? Mesmo 

quando adornam suas formas externas de maneira esplendorosa, 

vocês não continuam sendo um cadáver ambulante que não tem vida? 
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Vocês trabalham em nome do estômago até seus cabelos ficarem 

pincelados de cinza, no entanto, não sacrificam nem um fio de 

cabelo pela Minha obra. Vocês estão constantemente em movimento, 

esgotando o corpo e atormentando o cérebro pelo bem da carne de 

vocês, e por seus filhos e filhas, no entanto, nenhum de vocês 

demonstra qualquer preocupação ou cuidado com a Minha vontade. 

O que ainda esperam ganhar de Mim?” (de ‘Muitos são chamados, mas 

poucos são escolhidos’ em “A Palavra manifesta em carne”). 

Essas palavras revelaram exatamente a situação em minha vida e eram 

como eu realmente me sentia em meu coração. As palavras eram como uma 

espada de dois gumes que cortava meu coração entorpecido. Eu sabia que 

somente Deus poderia examinar o coração mais íntimo do homem e somente 

Ele poderia revelar a verdade da corrupção da humanidade, bem como o que 

está escondido nas profundezas do homem. Eu senti que essas palavras eram 

as declarações do Espírito Santo e a voz de Deus. Pelas palavras de Dele, passei 

a saber que, embora tivesse crido no Senhor por muitos anos e muitas vezes me 

confessasse e arrependesse, minha natureza pecaminosa e caráter satânico não 

tinham sido purificados, nem mudado de modo algum. Eu estava apenas 

reconhecendo o nome do Senhor, mas não havia lugar para o Senhor em meu 

coração, nem eu me despendia ou trabalhava para o Senhor. Eu estava 

constantemente envolvido em como ganhar mais dinheiro, como melhorar 

meus prazeres carnais e como eu podia levar minha família a viver com mais 

prosperidade, sem jamais me preocupar com a vontade de Deus. Eu até sabia 

que mentia e pecava com frequência, mas não pensava em nada disso. Sempre 

acreditei que Deus era o Deus eternamente amoroso, eternamente 

misericordioso, e que mesmo que eu pecasse, Ele me absolveria dos meus 

pecados, seria misericordioso comigo e me abençoaria. Só depois de ter lido 

essas declarações expressadas por Deus nos últimos dias é que eu vi o caráter 

justo e santo de Deus, e eu soube que o caráter de Deus é algo que ninguém 

pode ofender. O julgamento e o castigo das palavras de Deus deram origem à 

reverência por Ele dentro de mim, e lamentei meu próprio passado. Caí diante 

de Deus e chorei amargamente: “Ó Deus, eu me rebelei contra Ti, enganei e 

desafiei a Ti em muitas coisas, e sou indigno de vir diante de Ti. Tudo o que fiz 

merece apenas punição. Ó Deus, obrigado por me dar a oportunidade de me 
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arrepender e ser salvo. De agora em diante, farei tudo a meu alcance para buscar 

a verdade, cumprir bem meu dever e retribuir Seu amor”. Depois de orar, firmei 

minha resolução: devo aceitar o julgamento de Deus e mudar minha vida de 

pecado e confissão; devo ler mais as palavras de Deus e contemplá-las mais, 

para que eu possa entender mais da verdade e ter forças para abandonar minha 

carne, praticar a verdade e encontrar a vontade de Deus. 

A partir de então, levei A Palavra Manifesta em carne comigo para o 

trabalho, para que pudesse ler e contemplar as palavras de Deus durante meus 

intervalos no trabalho. Através das palavras de Deus Todo-Poderoso, vi como 

meus comportamentos e pensamentos eram corrompidos e rebeldes. Mais 

tarde, li estas palavras de Deus, que dizem: “Você deve orar, etapa por 

etapa, de acordo com o seu verdadeiro estado, e isso deve se dar pelo 

Espírito Santo; você deve comungar com Deus guardando a vontade 

de Deus e o que Ele exige do homem. Quando começar a praticar 

suas orações, primeiro entregue seu coração a Deus. Não tente 

compreender a vontade de Deus; apenas tente falar a Deus as 

palavras que estão dentro do seu coração. Quando se puser diante 

de Deus, fale assim: ‘Ó, Deus! Somente hoje percebo, de fato, que eu 

costumava desobedecer a Ti. Eu sou verdadeiramente corrompido e 

desprezível. Antes, estava perdendo meu tempo; a partir de hoje, 

viverei para Ti, viverei uma vida de significado e satisfarei à Tua 

vontade. Que Teu Espírito sempre opere em mim e sempre me 

ilumine e me esclareça, para que eu possa dar um forte e 

retumbante testemunho perante a Ti, permitindo que Satanás veja 

Tua glória, Teu testemunho e a prova de Teu triunfo em nós’. 

Quando orar dessa forma, seu coração será completamente 

libertado; tendo orado dessa maneira, seu coração estará mais 

próximo de Deus; e, ao orar frequentemente dessa forma, o Espírito 

Santo inevitavelmente irá operar dentro de você” (de ‘Acerca da prática 

da oração’ em “A Palavra manifesta em carne”). Nas palavras de Deus, encontrei 

um caminho de prática para resolver meu caráter corrompido e comecei a orar 

seriamente a Deus com um coração sincero, abrindo-me a Ele sobre meu 

caráter corrompido e dizendo-Lhe o que eu, dentro do meu coração, esperava 

alcançar. Pedi que Ele me guiasse para que eu pudesse viver de acordo com Suas 



62 

 

palavras. Através desse tipo de oração, muitas vezes senti que Deus estava me 

guiando e me esclarecendo, e meu coração se encheu de fé e força. Eu não mais 

vivia como antes, nem agia mais de acordo com aqueles pensamentos e ideias 

corrompidos que eu tinha em meu coração. Minha vida mudou; não era mais a 

vida degenerada de pecado e confissão que eu levava antes, mas, em vez disso, 

estava vivendo verdadeiramente diante de Deus e tinha ganho o cuidado e a 

proteção de Deus. 

Em julho de 2014, voltei para as Filipinas e só então percebi que Deus 

também tinha escolhido muitos irmãos e irmãs nas Filipinas. Eu estava tão feliz. 

Agora, eu comunico as palavras de Deus com meus irmãos e irmãs na igreja, 

vivemos a vida da igreja e ajudamos e apoiamos uns aos outros. Todos 

buscamos a verdade; buscamos mudar nossos caracteres e sermos salvos por 

Deus. Também damos testemunho da obra de Deus Todo-Poderoso nos últimos 

dias para pessoas do nosso próprio país, assim como para aquelas de outros 

países, para que saibam que o Senhor Jesus já voltou e possam, como nós, 

ganhar a salvação de Deus nos últimos dias. Graças a Deus Todo-Poderoso! 

Agora vivo uma vida muito enriquecida e feliz. Eu me livrei completamente do 

tipo de vida degenerada e decadente que eu tinha antes. Foi Deus Todo-

Poderoso que me levou a encontrar minha meta e direção de vida. Sinto que 

essa é a única maneira de viver uma vida de significado! 

 

6. Ouça! Quem é este que fala? 

Por Zhou Li, China 

Para uma pregadora da igreja, não existe nada mais doloroso do que o 

empobrecimento espiritual e não ter o que pregar. Eu me sentia impotente 

vendo como um número cada vez menor de irmãos e irmãs frequentava as 

reuniões, e vim para diante do Senhor muitas vezes para orar com sinceridade 

e pedir que o Senhor fortalecesse a fé dos irmãos e das irmãs. Mas a desolação 

da igreja não melhorava em nada, e até eu vivia em fraqueza e negatividade… 

Certo dia, eu estava trabalhando em casa, quando os irmãos Wang e Lin 

apareceram de repente, e eu os deixei entrar com alegria. Após trocarmos 

cordialidades, o irmão Wang disse: “Irmã Zhou, como está o seu espírito 

atualmente?” Eu suspirei e disse: “Nem fale nisso. Estou fraca em espírito neste 
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momento e não tenho o que pregar em meus sermões! Todos os irmãos e irmãs 

também estão negativos e fracos. Há quase ninguém na igreja”. O irmão Lin 

perguntou: “Irmã Zhou, você sabe por que não tem o que pregar nos sermões e 

por que não resta praticamente ninguém na igreja?” Assim que terminou de 

falar, pensei: É exatamente isso que quero saber. Será que eles conhecem a 

razão? Apressadamente, perguntei: “Por quê?” O irmão Wang disse: “Porque o 

Senhor já retornou. Ele encarnou pela segunda vez e está professando Suas 

palavras e realizando uma obra nova. Muitos irmãos e irmãs já aceitaram a obra 

de Deus na Era do Reino e vivem no fluxo da obra atual do Espírito Santo. Sua 

condição está melhorando cada vez mais. Aqueles que não têm acompanhado a 

nova obra de Deus perderam a obra do Espírito Santo e assim não têm palavras 

para pregar e são negativos e fracos. Devemos nos apressar para acompanhar 

os passos de Deus!” Quando ouvi isso, lembrei-me de repente das palavras do 

meu coobreiro sênior: “Se alguém disser que Deus veio para realizar uma nova 

obra e que Ele professou palavras novas, isso é um desvio da Bíblia, e desviar-

se da Bíblia é não crer no Senhor; é apostasia”. Pensando nisso, eu disse em tom 

muito sério: “Os coobreiros sêniores não nos dizem com frequência que 

desviar-se da Bíblia é não crer no Senhor? Todos vocês deveriam saber disso, 

que desviar-se da Bíblia é desviar-se do caminho do Senhor. Como ousam 

pregar dessa maneira para mim!” Eu me levantei irritada ao dizer isso. O irmão 

Lin disse: “Irmã Zhou, não se irrite. Sabemos que você acredita sinceramente 

em Deus e que é zelosa, e é por isso que estamos lhe contando sobre a nova obra 

de Deus. Nós temos acreditado no Senhor por tantos anos. E não temos vivido 

sempre na expectativa do retorno do Senhor? Agora o Senhor retornou e está 

realizando a obra de julgamento dos últimos dias. Isso é uma notícia 

maravilhosa. Devemos buscar e investigar com diligência e não perder a 

oportunidade de acolher o Senhor!” Sem deixar o irmão Lin terminar, levantei 

minha mão e o interrompi em voz alta: “Pare, pare, pare! Não  fale mais nada. 

Eu não acreditarei naquilo que diverge da Bíblia. Você não obedece ao caminho 

do Senhor, mas eu devo”. Eles viram que eu realmente não estava ouvindo e 

não tiveram escolha senão se despedir. Mais tarde, voltaram mais algumas 

vezes, mas eu simplesmente os ignorei. 

Mais tarde, os irmãos Wang e Lin vieram até a minha casa com duas irmãs 

para pregar o evangelho para mim. Naquele dia, eu estava catando feijão em 
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casa enquanto meu marido estava trabalhando do lado de fora. Ele os viu chegar 

e os deixou entrar na casa. Assim que eu os vi, meu coração disparou: por que 

eles tinham voltado e trazido reforço? Os quatro entraram na casa, me 

cumprimentaram e então começaram a comungar com meu marido. Fiquei 

ainda mais ansiosa e pensei comigo mesma: “O que eles estão pregando diverge 

da Bíblia, devo ficar de olho no meu marido e não permitir que ele absorva 

nada!” Eu queria mandá-los embora, mas não queria que meu marido se 

irritasse comigo. Tudo que podia fazer era permanecer calada, mesmo não 

absorvendo nada daquilo que diziam. Mas meu marido ouviu e assentiu com a 

cabeça, e não pude impedir que ele dissesse: “É! Correto! Sim! É exatamente 

assim que as coisas são. Vocês explicam isso tão bem!” Ao ver que meu marido 

havia sido conquistado, de repente, fiquei furiosa e apontei para o meu marido 

e esbravejei: “O que é correto? Quanto você tem lido a Bíblia? Por quanto tempo 

tem acreditado em Deus? Você tem orado ao Senhor? Você diz: ‘Correto, correto, 

correto’, mas quanto você entende?” Diante do escândalo que eu estava fazendo, 

todos ficaram em silêncio e olharam uns para os outros. Apressadamente, meu 

marido disse para mim: “Não grite. Ouça primeiro. Isso nos faz bem. Se você 

não ouvir, como pode saber se é certo ou errado?” Quando vi que não poderia 

impedir que ele os ouvisse, fiquei empurrando o feijão irritadamente para lá e 

para cá, intencionalmente fazendo muito barulho, e pensei: “Deixar você ouvir? 

Eu não permitirei que você ouça nada. Vou pôr um fim nisso!” Mas o barulho 

do feijão não impediu que meu marido ouvisse a comunicação deles. Pelo 

contrário, ele conversava e ria com os quatro, e sua comunhão era muito 

harmoniosa. Depois de um tempo, meu marido me disse com alegria: “Ah, Li! 

O Senhor realmente retornou. As palavras deste livro são as declarações 

pessoais de Deus! Isso é tão maravilhoso! Li, vá e cozinhe algo para nós”. Eu 

olhei para ele e não respondi. Mais tarde, o irmão Lin deixou algumas fitas, um 

hinário e um exemplar de “A Palavra manifesta em carne” com meu marido, e 

então se despediu. Eu simplesmente não aguentei mais e disse ao meu marido: 

“Quantas vezes os coobreiros sêniores nos disseram que, a fim de crer em Deus, 

não podemos divergir da Bíblia e que divergir da Bíblia é não crer em Deus? 

Você esqueceu? Por que não consegue assumir uma posição nessa questão?” 

Meu marido disse sem hesitar: “O que eles dizem não diverge da Bíblia, mas é 

mais alto e mais profundo do que a Bíblia. Além do mais, a nova obra de Deus 
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que eles estão espalhando cumpre a palavra do Senhor e as profecias de 

Apocalipse. Após ouvir sua comunicação, entendo com clareza muitas das 

coisas na Bíblia que eu não entendia antes. O evangelho de Deus Todo-Poderoso 

que eles testificam é o caminho verdadeiro. Abra seus olhos e veja. Apenas 

poucas pessoas restam em nossa igreja. A igreja se tornou desolada. Mesmo 

assim, você não desiste das palavras dos coobreiros sêniores. Isso não é muito 

tolo? É melhor se apressar e investigar isso”. Quando o ouvi dizer isso, eu 

respondi com raiva: “E o que é que você sabe? Desviar-se da Bíblia é trair o 

Senhor. Se você não obedecer à Bíblia, eu obedecerei!” 

Depois disso, todos os dias, sempre que meu marido tinha tempo, ele lia o 

livro “A Palavra manifesta em carne” que o irmão Lin tinha deixado. Certo dia 

meu marido se levantou antes do amanhecer para ler aquele livro. Atordoada, 

ouvi meu marido ler: “Não poderia ser pelo fato de você ter esquecido 

[…]? Você se esqueceu […]?” (de “Como Pedro chegou a conhecer Jesus”). 

Ao ouvi-lo ler em voz alta, fiquei um pouco irritada e pensei: Ainda é tão cedo, 

e ele não deixa o povo dormir! Após um tempo, ouvi fracamente: “Porque 

antes que Jesus fosse crucificado, Ele tinha dito a ele: ‘Eu não sou 

deste mundo, e você também não é deste mundo’” (de “Como Pedro 

chegou a conhecer Jesus”). Estranho! Por que o Senhor Jesus é mencionado 

nesse livro? Será que ouvi bem? Então ouvi claramente: “Não poderia ser 

pelo fato de você ter esquecido […]? Você se esqueceu […]?” Quando 

ouvi isso, meu coração se agitou um pouco, e não consegui mais dormir. Eu 

disse a mim mesma: “Quem disse essas palavras? Ó Deus! És tu que estás me 

perguntando isso? É como se Tu estivesses dizendo essas palavras para mim. 

São tão suaves! Devo levantar-me rapidamente e preparar o café da manhã. 

Depois do café da manhã, verei o que esse livro diz, para ver se ele realmente se 

desvia da Bíblia e se suas palavras são ou não as palavras de Deus”. 

Depois do café da manhã, meu marido foi ler o livro de novo. Pensei comigo 

mesma: Por que ele não me pediu para ler o livro com ele? Fiquei parada na 

porta por muito tempo, mas a cabeça do meu marido estava enfiada no livro, e 

ele não me percebeu. Assim fiquei andando em círculos na cozinha. Eu estava 

muito preocupada. Eu realmente queria ler o que estava escrito naquele livro. 

Então, enfiei minha cabeça no quarto e vi que a cabeça do meu marido 

continuava enterrada no livro. Eu queria entrar e ler também, mas quando me 
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lembrei das muitas vezes em que os irmãos e irmãs tinham vindo para pregar 

para mim e como eu sempre tinha me recusado, eu me perguntei se meu marido 

me criticaria se eu tomasse a iniciativa de entrar e ler. Se ele me criticasse, eu 

me sentiria tão envergonhada! Pensando nisso, recuei. Enquanto andava para 

lá e para cá do lado de fora, lembrei-me das palavras que meu marido tinha lido 

em voz alta de manhã e fiquei ainda mais ansiosa. Pensei: Assim não dá. Preciso 

entrar e descobrir o que aquele livro diz. Mas quando alcancei a porta, recuei 

novamente. Como um gato num telhado quente, eu não sabia o que fazer. 

Finalmente, decidi: Ah! Deus quer que eu me manifeste! Quem me instruiu a 

falar desse jeito e não ouvir o conselho do meu marido? Assim, eu me preparei 

e entrei no quarto e, reunindo toda a minha coragem, disse desajeitadamente: 

“Posso ler com você?” Ele olhou para mim muito surpreso e, encantado, disse: 

“Vem, vem! Vamos ler juntos”. Naquele momento, fiquei extremamente 

comovida. Meu marido não me criticou como eu tinha imaginado! Finalmente, 

meu coração ansioso se acalmou e, feliz, li o livro com meu marido. No entanto, 

as palavras que li no livro não eram as que eu tinha ouvido nas primeiras horas 

da manhã! Naquele momento, meu marido saiu, e eu folheei o livro 

apressadamente. De repente, achei o que estava procurando e, feliz, li em voz 

alta: “Pedro foi grandemente encorajado pelas palavras de Jesus 

porque antes que Jesus fosse crucificado, Ele tinha dito a ele: ‘Eu 

não sou deste mundo, e você também não é deste mundo’. Mais tarde, 

quando Pedro chegou a sofrer grande dor, Jesus o lembrou: ‘Pedro, 

você se esqueceu? Eu não sou do mundo, e foi somente para a Minha 

obra que Eu parti mais cedo. Você também não é do mundo, já se 

esqueceu? Eu disse a você duas vezes, você se lembra?’ Pedro O 

ouviu e disse: ‘Eu não me esqueci!’ Jesus disse, então: ‘Você, uma 

vez, passou um tempo feliz reunido a Mim no céu e um período ao 

Meu lado. Você sente a Minha falta, e Eu sinto falta sua. Apesar de 

as criaturas não serem dignas de menção aos Meus olhos, como 

posso Eu deixar de amar alguém que é inocente e amável? Você se 

esqueceu da Minha promessa? Você tem que aceitar a Minha 

comissão na terra; você tem que cumprir a tarefa que Eu confiei a 

você. Um dia Eu certamente levarei você para estar ao Meu lado’” (de 

‘Como Pedro chegou a conhecer Jesus’ em “A Palavra manifesta em carne”). Li 
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a passagem várias vezes e, quanto mais a lia, mais sentia que aquelas palavras 

não divergiam da Bíblia. Eram apenas mais claras e mais transparentes do que 

a Bíblia. Mas meus coobreiros sêniores tinham dito: “Qualquer um que espalha 

a mensagem de que Deus veio para realizar uma obra nova e que Deus está 

professando palavras novas está se desviando da Bíblia, e desviar-se da Bíblia é 

desviar-se do caminho do Senhor”. Mas o que eles diziam não batia com os fatos, 

batia? Orei em meu coração: “Ó Deus! O que tudo isso significa? Peço que Tu  

me ilumines e me guies para que eu possa entender a Tua vontade…” 

Mais tarde, vi que as palavras de Deus Todo-Poderoso dizem: “Por 

muitos anos, o meio tradicional de crença das pessoas (o do 

cristianismo, uma das três principais religiões do mundo) foi ler a 

Bíblia; afastar-se da Bíblia não é a crença no Senhor, afastar-se da 

Bíblia é heterodoxia e heresia, e mesmo quando as pessoas leem 

outros livros, a base de tais livros deve ser a explicação da Bíblia. Ou 

seja, se você diz que acredita no Senhor precisa ler a Bíblia, deve 

comer e beber a Bíblia e, fora da Bíblia, não deve adorar nenhum 

livro que não envolva a Bíblia. Se fizer isso, você está traindo a Deus. 

Desde que existe a Bíblia, a crença das pessoas no Senhor tem sido 

a crença na Bíblia. Em vez de dizer que as pessoas acreditam no 

Senhor, é melhor dizer que acreditam na Bíblia; em vez de dizer que 

começaram a ler a Bíblia, é melhor dizer que começaram a acreditar 

na Bíblia; e em vez de dizer que retornaram ao Senhor, seria melhor 

dizer que retornaram à Bíblia. Desta forma, as pessoas adoram a 

Bíblia como se fosse Deus, como se fosse sua força vital, e perdê-la 

seria o mesmo que perder sua vida. As pessoas veem a Bíblia tão 

elevada quanto Deus, e há até aqueles que a veem mais elevada que 

Deus. Se as pessoas estão sem a obra do Espírito Santo, se não 

conseguem sentir Deus, podem continuar vivendo, mas, assim que 

perdem a Bíblia ou os famosos capítulos e dizeres da Bíblia, é como 

se tivessem perdido a vida” (de ‘A respeito da Bíblia (1)’ em “A Palavra 

manifesta em carne”). As palavras de Deus realmente tocaram meu coração. 

Elas não estavam falando de mim? Lembrei-me de quando tinha começado a 

acreditar no Senhor, e era assim que eu defendia minha crença. Eu tratava a 

Bíblia como minha força vital. Depois de lê-la, eu sempre tinha que guardá-la 
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num lugar alto porque temia que as crianças a tocassem. Eu tinha visto a Bíblia 

como algo que estava acima de qualquer outra coisa e tinha até pensado que 

desviar-se da Bíblia era uma traição ao Senhor. Eu tinha me equivocado com 

isso? Com um coração que busca, continuei a ler, desde “A respeito da Bíblia 

(1)” até “A respeito da Bíblia (4)”. Quanto mais eu lia, mais iluminada me sentia. 

As palavras de Deus Todo-Poderoso me permitiram entender plenamente. 

Descobri que a Bíblia era apenas um registro histórico da obra de Deus e um 

testemunho dos dois primeiros estágios da obra de Deus. Assim como o Antigo 

Testamento registra a obra realizada por Deus Jeová desde a criação do mundo 

até o fim da Era da Lei, o Novo Testamento registra a obra do Senhor Jesus na 

Era da Graça. A obra de Deus é sempre nova, nunca é velha e sempre avança. 

Agora Deus tem feito uma obra nova fora da Bíblia — a obra da Era do Reino. 

Esse estágio de obra é o último estágio da obra da salvação de Deus para a 

humanidade. Desde a Era da Lei, passando pela Era da Graça, até a Era do 

Reino nos últimos dias, todos os três estágios são realizados por um único Deus. 

Para mim, ler as palavras de Deus Todo-Poderoso foi uma grande revelação, e 

meus olhos se deleitaram com as palavras! Sim, Deus é tão onipotente e sábio, 

como Ele poderia fazer apenas a obra limitada registrada na Bíblia? E as 

palavras de Deus Todo-Poderoso me mostraram verdadeiramente que as 

palavras e a obra de Deus dos últimos dias não repudiavam a Bíblia. Ao 

contrário, elas elevavam e aprofundavam a obra da Era da Lei e da Era da Graça 

registradas na Bíblia, e tudo que Deus faz agora está mais alinhado com a 

necessidade atual das pessoas. Uma passagem das palavras de Deus diz: “Você 

deve entender por que, hoje, pede-se que você não leia a Bíblia, 

porque há outra obra que é separada da Bíblia, porque Deus não 

procura uma prática mais nova e mais detalhada na Bíblia, porque, 

em vez disso, há uma obra mais poderosa fora da Bíblia. Isso é tudo 

o que vocês devem entender. Você deve saber a diferença entre a 

obra antiga e a nova, e mesmo que não leia a Bíblia, deve ser capaz 

de dissecá-la; se não, você ainda adorará a Bíblia e será difícil entrar 

na nova obra e passar por novas mudanças. Como existe um 

caminho mais elevado, por que estudar esse caminho baixo e 

desatualizado? Como existem mais novos enunciados e obras mais 

recentes, por que viver em meio a registros históricos antigos? Os 
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novos enunciados podem prover por você, o que prova que esta é a 

nova obra; os registros antigos não podem satisfazê-lo ou satisfazer 

suas necessidades atuais, o que prova que são história e não a obra 

do aqui e agora. O caminho mais elevado é a obra mais nova, e com 

a obra nova, não importa quão alto que seja o caminho do passado, 

ele ainda é a história das reflexões das pessoas, e não importa seu 

valor como referência, ele ainda é o caminho antigo. Embora esteja 

registrado no ‘livro sagrado’, o antigo caminho é história; mesmo 

que não haja registro disso no ‘livro sagrado’, o novo caminho é o do 

aqui e agora. Este caminho pode salvar e mudar você, pois esta é a 

obra do Espírito Santo” (de ‘A respeito da Bíblia (1)’ em “A Palavra 

manifesta em carne”). De repente, naquele momento, vi a luz e percebi por que 

eu sempre tinha defendido a Bíblia enquanto meu espírito se tornava cada vez 

mais negativo, a ponto de eu não ter o que pregar; percebi que os irmãos e as 

irmãs também estavam ficando cada vez mais fracos, a ponto de nem 

frequentarem mais as reuniões, enquanto aqueles irmãos e irmãs que tinham 

aceitado o evangelho do reino de Deus Todo-Poderoso estavam cheios de fé. 

Não importava como eu os tratasse, eles nunca ficavam negativos ou 

desencorajados, insistindo repetidas vezes em vir para pregar o evangelho para 

mim. A razão disso era que aquilo ao que eu estava me agarrando era a obra 

passada de Deus. Era o caminho antigo, que há muito tempo tinha perdido a 

obra do Espírito Santo. Mas os irmãos e irmãs da Igreja de Deus Todo-Poderoso 

tinham aceitado a liderança da nova obra de Deus, tinham recebido o 

suprimento das palavras atuais de Deus e tinham obtido a obra do Espírito 

Santo. Essa era a diferença entre o caminho novo e o caminho antigo! Essa era 

a causa principal do declínio do mundo religioso e da prosperidade crescente 

da Igreja de Deus Todo-Poderoso! “Senhor”, eu orei. “Agora entendo 

finalmente que Tu realmente voltaste, e Tu nos deste um caminho novo, um 

novo suprimento de vida. Eu Te agradeço!” 

Naquele tempo, minhas emoções estavam divididas entre felicidade e mal-

estar. Eu estava feliz porque Deus não tinha me abandonado, apesar de eu ser 

tão rebelde e desobediente, e porque Ele tinha usado essa maneira especial de 

meu marido ler as palavras de Deus em voz alta para fazer-me ouvir a voz de 

Deus. Isso realmente era o amor de Deus por mim e Sua salvação para mim! Eu 
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me sentia mal porque eu tinha vivido na expectativa do retorno do Senhor 

durante muitos anos, mas nunca tinha considerado a possibilidade de que eu 

rejeitaria o Senhor quando Ele retornasse e batesse à minha porta. Repetidas 

vezes, aqueles irmãos e irmãs tinham vindo de longe para espalhar o evangelho 

para mim, mas tudo que fiz foi ignorá-los. Eles comungaram com meu marido, 

mas eu zombei deles e os perturbei intencionalmente… Quando pensei nisso, 

meu coração doeu, e não consegui parar de chorar. Eu me ajoelhei diante de 

Deus e orei a Ele: “Deus Todo-Poderoso! Eu estava errada. Durante tantos anos, 

sempre defendi a Bíblia e pensei que desviar-se da Bíblia significa não crer em 

Deus. Eu tratei a Bíblia como Deus, rejeitei Tua obra nova repetidas vezes e 

rejeitei Tua vinda. Eu era tão cega! Agora estou disposta a deixar a Bíblia de 

lado, a seguir a Tua nova obra e a ouvir as Tuas palavras da nova era. Jamais 

voltarei a ser hostil contra Ti e não estou disposta a permitir que toda a minha 

vida seja arruinada por minhas noções e imaginações. Ó Deus! Desejo fazer 

uma resolução de cooperar Contigo e trazer as pessoas na igreja que realmente 

creem em Ti de volta para a Tua família para compensar aquilo que eu devo a 

Ti!” 

 

7. Como quase me tornei uma virgem imprudente 

Por Li Fang, China 

No outono de 2002, a irmã Zhao da minha denominação, a Igreja da 

Verdade, trouxe sua sobrinha, irmã Wang, para minha casa para me contar uma 

grande notícia: o Senhor voltou. Depois de alguns dias lendo as palavras de 

Deus Todo-Poderoso e ouvindo a detalhada comunhão da irmã, entendi que, 

desde a criação do mundo até agora, Deus realizou três estágios da obra para 

salvar a humanidade. Outras verdades que também conheci foram a adoção de 

um nome diferente por Deus durante cada estágio da obra, o significado do 

nome Dele em cada era e o mistério de Sua encarnação, etc. Essas verdades 

realmente permitiram que eu abrisse bem os olhos e enxergasse meu interior. 

Eu disse a mim mesma: “Tudo parece claro e Deus Todo-Poderoso 

provavelmente é o Senhor Jesus que retornou, portanto é melhor eu agarrar 

essa oportunidade e ler mais as palavras de Deus Todo-Poderoso”. Antes de sair, 

a irmã Wang deixou alguns livros das palavras de Deus para mim. Sempre que 

tinha tempo durante o dia, eu lia as palavras Dele. Quanto mais lia, mais eu 
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adorava ler e mais sentia que eram as palavras de Deus. Depois de três dias, 

fiquei ansiosa. Pensei: “Meu filho, que também é crente, e muitos irmãos e 

irmãs em nossa igreja ainda não conhecem essa grande notícia sobre o retorno 

do Senhor. É melhor eu me apressar e contar para eles”. 

No dia seguinte, de manhã cedo, fui à casa do meu filho. Eu disse 

alegremente para ele: “Este é um ótimo livro. Você deve lê-lo o mais rápido 

possível”. Meu filho olhou para mim e perguntou: “Que livro? Você parece 

muito feliz. Coloque-o lá embaixo e eu vou dar uma olhada quando tiver tempo”. 

Pensei que, como todos os crentes estavam ansiosos para o retorno do Senhor, 

meu filho ficaria feliz em saber que Ele já voltou. 

Eu nunca imaginei que três dias depois meu filho apareceria em minha 

casa na companhia de seis figuras religiosas. Um deles era o pastor Xia, da 

minha denominação, e os outros eram pastores e pregadores da denominação 

do meu filho. Fiquei um pouco atordoada ao vê-los, pois não conseguia 

descobrir o que estava acontecendo e por que tantas pessoas vieram me ver. Um 

pastor de sobrenome Li olhou para mim com firmeza por um momento e, com 

um ar de preocupação no rosto, disse: “Tia, todos nós cremos no Senhor, somos 

uma grande família. Seu filho me disse que alguém lhe deu um livro, mas você 

realmente não deveria lê-lo. Estamos vivendo os últimos dias e o Senhor Jesus 

disse: ‘Se, pois, alguém vos disser: Eis aqui o Cristo! ou: Ei-lo aí! não 

acrediteis; porque hão de surgir falsos cristos e falsos profetas, e 

farão grandes sinais e prodígios; de modo que, se possível fora, 

enganariam até os escolhidos’ (Mateus 24:23-24). Acreditamos que essas 

palavras do Senhor Jesus significam que qualquer um que diga que o Senhor 

retornou é uma fraude, da qual devemos nos proteger e a quem não devemos 

ouvir. Neste momento, no mundo inteiro, apenas a Relâmpago do Oriente está 

testemunhando publicamente o retorno do Senhor, portanto, o que quer que 

você faça, não se envolva mais com eles. Não leia nenhum dos livros da 

Relâmpago do Oriente. O caminho deles é diferente da nossa fé, então não os 

escute. Você não entende muito bem a Bíblia e tem pouca estatura, por isso é 

facilmente enganada. Nós pregamos há muitos anos e entendemos bem a Bíblia. 

Viajamos por toda a China, já vimos muita coisa e temos mais experiência de 

vida. Viemos hoje especialmente para resgatá-la, então você precisa acreditar 

em nós e não tentar fazer as coisas do seu jeito”. Quando ouvi isso, pensei 
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comigo mesma: “Esse pastor parece estar preocupado comigo e o que ele disse 

não está errado. Eu sou velha, não estudei muito e não entendo bem a Bíblia. 

Certamente não posso discernir tão bem quanto eles”. Nesse momento, o pastor 

Xia disse: “Sou pastor e o Senhor me deu o Seu rebanho para administrar. Então, 

é minha responsabilidade garantir que você não se desvie do verdadeiro 

caminho. Se eu não cuidar do rebanho do Senhor, não poderei acertar minhas 

contas com Ele. Irmã, não se envolva com outros grupos como esse. Se a 

Relâmpago do Oriente roubar você de nós, todos esses anos que você acreditou 

no Senhor serão desperdiçados!” Olhar para seus rostos tensos e ouvir o tom 

sério em que falavam me deixou um pouco assustada. Eu pensei: “Isso mesmo. 

Se eu começar a acreditar erroneamente, todos esses anos de fé serão 

desperdiçados?” Mas, então, pensei: “As palavras naquele livro pareciam tão 

boas, tão certas. Esses pastores e pregadores não leram as palavras de Deus 

Todo-Poderoso, então como eles poderiam dizer que não é um caminho 

verdadeiro?” Então, eu disse a eles: “O jeito como vocês falam faz parecer que é 

realmente o caso, mas o que eu ouvi deles coincide completamente com as 

palavras do Senhor na Bíblia!” Quando ouviram o que eu disse, todos 

começaram a falar de uma só vez, dizendo tantas coisas para me assustar que 

fiquei tonta, confusa e experimentei uma turbulência de emoções. Fiquei lá, 

sentada, incapaz de dizer uma única palavra. Depois queriam que eu orasse com 

eles e proferisse algumas maldições, mas não concordei com isso, então 

começaram a me aterrorizar novamente. Finalmente, meu filho disse: “Deixem-

me lidar com essa questão da minha mãe”. Então, ele pegou os dois livros de 

hinos chamados “Seguir o Cordeiro e cantar cânticos novos”, as fitas cassete 

com os hinos, bem como um livro das palavras de Deus chamado “O julgamento 

começa pela casa de Deus” que estavam no armário e os entregou para o pastor 

levar embora. 

Depois que eles saíram, eu fiquei tão chateada que nem pude jantar, então 

me coloquei diante do Senhor e orei: “Senhor Jesus, o que esses pastores 

disseram é verdade ou não? Parece que eles estão realmente preocupados com 

a minha vida. Se eu não os escutar, colocarei minha fé no lugar errado? Ó, 

Senhor, se Tu realmente retornaste como Deus Todo-Poderoso e eu não Te 

aceitar, não estaria fechando a porta para Ti? Eu não seria como uma das 

virgens imprudentes? Ó, Senhor, lendo as palavras de Deus Todo-Poderoso 
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nestes últimos dias, senti que ganhei muito suprimento espiritual. Eu 

honestamente senti isso, mas posso estar errada? Depois que eles levaram meus 

livros e minhas fitas cassetes de hinos, sinto-me muito triste. Por favor, mostre-

me o caminho, pois não sei o que fazer…” Depois de orar, lembrei-me de repente 

que a irmã Wang me dera outro livro de palavras de Deus Todo-Poderoso e 

escondi-o bem no interior do armário. Quando percebi que ainda tinha esse 

livro, me senti um pouco melhor. Mas então pensei sobre o que aqueles pastores 

haviam dito e ainda estava perdida sobre o que fazer. Eu deveria ler esse livro 

ou não? Naquela noite, eu mal dormi. Minha mente estava uma bagunça. Várias 

vezes orei a Deus entre lágrimas. 

Cedo, no dia seguinte, meu filho veio para me levar a uma reunião de minha 

antiga igreja. Eu estava muito indecisa, mas meu filho me arrastou até o local 

da reunião e até disse a uma pregadora que eu quase fui roubada pela 

Relâmpago do Oriente e pediu a ela que fizesse o melhor possível para me 

persuadir a ficar. Em um instante, a pregadora e todos os irmãos e irmãs me 

cercaram. A pregadora segurou minha mão e me disse com voz gentil: “Tia, o 

que quer que faça, não ouça a pregação de mais ninguém. Se começar a crer de 

forma equivocada, quando o Senhor vier para arrebatar as congregações, você 

será deixada para trás, não é? Você tem estatura pequena, então, se alguém lhe 

der qualquer tipo de livro para ler, seria melhor nos perguntar primeiro. Deixe 

que nós verificamos para você”. Os irmãos e irmãs também estavam muito 

ansiosos para me persuadir a ficar e o “amor” deles me levou às lágrimas. 

Quando viram como eu estava emocionada, eles argumentaram mais uma vez: 

“Se alguém da Relâmpago do Oriente vier visitá-la novamente, não os deixe 

entrar. Não se envolva com eles!” Eu balancei a cabeça em concordância. 

Poucos dias depois a irmã Wang veio me ver novamente. Eu disse a ela: “O 

pastor leu essa passagem da Bíblia para mim: ‘Se, pois, alguém vos disser: 

Eis aqui o Cristo! ou: Ei-lo aí! não acrediteis; porque hão de surgir 

falsos cristos e falsos profetas, e farão grandes sinais e prodígios; de 

modo que, se possível fora, enganariam até os escolhidos’ (Mateus 

24:23-24). Nos últimos dias aparecerão falsos cristos e quem disser que o 

Senhor retornou é uma fraude. Eu não entendo a Bíblia e minha estatura é 

pequena, então, sou facilmente enganada. Não me atrevo a ouvir qualquer outra 

mensagem, então não vou deixar você entrar. Não venha de novo”. Com grande 
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sinceridade, a irmã Wang disse: “O Senhor Jesus disse isso para garantir que 

nos protegêssemos dos falsos cristos durante os últimos dias, mas Ele não 

pretendia que também voltássemos as costas a Cristo. Se há falsos cristos é 

porque o verdadeiro Cristo já apareceu, porque sem Ele os impostores nada têm 

a imitar. Essas palavras do Senhor Jesus nos dizem que temos que aprender a 

discernir. Elas não estão dizendo que devemos nos recusar a ouvir o evangelho 

do retorno do Senhor só porque falsos cristos aparecerão nos últimos dias. Caso 

contrário, como poderemos receber o retorno do Senhor? Na verdade, o Senhor 

Jesus já descreveu claramente as características dos falsos cristos. As principais 

incluem manifestar sinais, realizar milagres, curar os doentes e exorcizar os 

demônios e copiar a obra que o Senhor Jesus já havia feito, para enganar as 

pessoas. Assim, durante os últimos dias, quem se faz passar pelo Senhor Jesus 

para pregar o caminho do arrependimento e quem pode manifestar alguns 

sinais simples ou curar os doentes e exorcizar os demônios é um falso cristo. 

Deus Todo-Poderoso, que é o Senhor Jesus, retornou em carne nos últimos dias, 

não repete a obra que o Senhor Jesus já havia feito, mas realiza uma nova obra 

sobre o fundamento da obra de redenção do Senhor Jesus. Deus Todo-Poderoso 

terminou a Era da Graça e abriu a Era do Reino expressando verdades para 

realizar um estágio da obra de julgar e limpar a humanidade. Deus Todo-

Poderoso salvará completamente todas aquelas pessoas que foram redimidas, 

mas ainda vivem no pecado, removendo os grilhões de sua natureza 

pecaminosa e tirando-as da influência obscura de Satanás. A humanidade será, 

assim, levada ao maravilhoso destino final. Somente o próprio Deus pode 

realizar essa obra, nenhum dos falsos cristos pode”. Embora o que a irmã estava 

falando parecesse razoável, as coisas que os pastores tinham me dito ainda 

estavam martelando em minha cabeça. Minha mente estava agitada, incapaz de 

se concentrar e eu não queria ouvir mais nada da comunhão dela. Então, eu 

disse a ela que tinha algo para fazer na casa ao lado, o que era uma mentira, a 

fim de me afastar dela. A irmã Wang voltou à minha casa muitas vezes depois 

disso, mas eu sempre a evitei. Minha vizinha me disse: “Ela não parece uma 

pessoa ruim, de que você tem medo?” No meu coração, eu sabia que a irmã 

Wang era uma boa pessoa, mas como eu era de baixa estatura, tinha medo de 

crer de forma errada. 
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Depois que voltei para a reunião da minha antiga igreja, ouvi os pregadores 

dizendo no sermão o mesmo que haviam dito antes. Eles sempre falavam sobre 

como se proteger contra a Relâmpago do Oriente, sobre fazer doações para a 

igreja ou repetiam muitas coisas chatas e antigas sobre o quanto tinham 

trabalhado e sofrido pelo Senhor e quanta graça de Deus haviam obtido. Eles 

não tinham nada de novo e brilhante para dizer. Rapidamente me cansei de 

ouvi-los e comecei a cochilar. Em outra ocasião, um irmão de outra igreja veio 

fazer um sermão, mas era mais do mesmo, com ele falando como atravessou 

montanhas para realizar a obra do Senhor, o quanto sofreu, quantas pessoas 

tinha convertido através da pregação do evangelho e quantas igrejas criou. Ele 

usou o sermão para tocar sua própria trombeta. Ouvi-lo fez eu me sentir muito 

desconfortável e pensei que ele não estava dando testemunho do Senhor, mas 

apenas dando testemunho de si mesmo. Em outro dia, eu tinha acabado de 

chegar ao local da reunião quando uma das irmãs me disse: “Hoje temos uma 

estudante de teologia de 20 e poucos anos dando o sermão”. Fiquei muito feliz 

em ouvir isso e disse a mim mesma que daria uma atenção especial, porque ela 

definitivamente faria um sermão melhor do que nossos pregadores. Mas a 

estudante começou seu sermão dizendo como se proteger contra a Relâmpago 

do Oriente e, depois, falou como abandonou seus estudos regulares aos 16 anos 

para entrar no seminário e estudar teologia, como ela havia trabalhado e sofrido 

ao ar livre, apesar da chuva, a quantos lugares ela tinha ido, etc. Quanto mais 

ouvia, mais farta eu ficava. Pensei comigo: “Isso tudo é vinho velho em odres 

novos! Por que eles continuam usando as mesmas coisas velhas e chatas? Nada 

disso tem a ver com a sua experiência ou conhecimento das palavras do Senhor, 

nem nos leva a seguir o caminho Dele ou a praticar e a entrar nas Suas palavras”. 

Eu já estava de volta às reuniões há mais de um mês, mas não havia ganhado 

nada com elas. Quanto mais ouvia essas mensagens, mais sentia que meu 

espírito estava seco e pensava que morreria de sede espiritual, se continuasse a 

crer assim. Quanto mais eu pensava nisso, mais chateada ficava. 

Depois da reunião, fui para casa com o coração pesado. Eu pensei sobre o 

livro O julgamento começa pela casa de Deus, que a irmã Wang me deu, que 

dizia que as pessoas não deveriam ser arrogantes nem se exaltar, mas 

precisavam honrar a grandeza de Deus e exaltá-Lo. Mas esses pregadores 

estavam todos testemunhando e honrando a si mesmos, e fazendo com que os 



76 

 

outros os admirassem. Pareceu-me que o livro estava certo! Então, naquela 

noite, quando estava sozinha em casa, peguei a cópia de O julgamento começa 

pela casa de Deus e li um pouco dele. Quanto mais lia, mais meu coração 

disparava, e eu sentia que essas palavras poderiam ser o sustento para a minha 

vida. Fiquei intrigada sobre por que nosso pastor não me deixou ler um livro 

tão bom. Nosso pastor sempre dizia que ele era responsável pela minha vida e, 

no entanto, parecia apenas testemunhar a si mesmo nos sermões. Ele nunca me 

disse como ganhar vida. Eu me lembrei de um período em que eu era muito 

fraca e não queria ir às reuniões. O pastor nunca veio me visitar nem oferecer 

apoio. Mas como é que, assim que comecei a obter algum alimento espiritual ao 

ler as palavras de Deus Todo-Poderoso, ele apareceu para me forçar a ouvi-los, 

repetindo as mesmas coisas antigas? Isso não é assumir a responsabilidade pela 

minha vida! De repente, percebi o quão errada eu estava, e me culpei 

amargamente: as palavras de Deus Todo-Poderoso poderiam dar suprimento à 

minha vida, e elas provavelmente vieram mesmo Dele. Como eu podia ter sido 

tão estúpida e cega a ponto de acreditar no que o pastor havia dito e desistir de 

investigar o verdadeiro caminho? Também pensei em como a irmã Wang 

sempre me dera apoio amoroso e testemunhara a obra de Deus dos últimos dias, 

para que eu tivesse a chance de obter a salvação. Mas eu não fui boa com a irmã 

Wang e evitei vê-la em várias ocasiões. Eu não deveria tê-la tratado como uma 

inimiga. Quando pensei nisso, senti-me extremamente triste. Então, coloquei-

me diante do Senhor e, em lágrimas, fiz uma oração de arrependimento: 

“Senhor, eu tratei aquela irmã que me trouxe o livro das Tuas palavras como 

uma inimiga e virei as costas para ela. Esse não é o caso de abandonar alguém, 

mas, na verdade, é um caso de recusar a Tua salvação. Senhor, agora sei que 

não deveria ter escutado esses pastores e desistido de investigar a obra de Deus 

dos últimos dias. Desejo confessar meu arrependimento a Ti, mas não sei como 

encontrar a irmã Wang. Por favor, ajuda-me a encontrá-la”. Depois de orar, 

peguei o livro de novo e o li até tarde da noite. Quanto mais lia, mais eu sentia 

que o conteúdo era bom, e mais passava a desprezar os pastores por me 

impedirem de ler as palavras de Deus Todo-Poderoso. 

Eu sou muito grata ao Senhor por ouvir minha oração! No dia seguinte, ao 

meio-dia, quando eu estava almoçando, a irmã Wang veio à minha casa. Contei 

a ela sobre tudo o que aconteceu desde a última vez que a vi. Quando ela soube 
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que eu era incapaz de obter suprimento na igreja religiosa, ela leu uma 

passagem das palavras de Deus Todo-Poderoso para mim: “Deus cumprirá 

este fato: Ele fará com que todas as pessoas em todo o universo 

venham diante Dele e adorem o Deus na terra, e Sua obra em outros 

lugares cessará, e as pessoas serão obrigadas a buscar o caminho 

verdadeiro. Será como José: todos o procuraram em busca de 

comida e se curvaram diante dele, pois ele tinha coisas para comer. 

Para evitar a fome, as pessoas serão obrigadas a buscar o caminho 

verdadeiro. A comunidade religiosa inteira sofrerá uma fome severa, 

e só o Deus de hoje é a fonte da água viva, possuidor dos mananciais 

perenes providos para o deleite do homem, e as pessoas virão e 

dependerão Dele” (‘O Reino Milenar chegou’ em “A Palavra manifesta em 

carne”). Então, a irmã comungou isto comigo: “Deus é a fonte da água viva, e 

somente Ele pode fornecer vida às pessoas. Quando as pessoas deixarem Deus, 

elas ficarão na escuridão, murcharão e morrerão, exatamente como um galho 

que se desprendeu do tronco da árvore. Em nossa fé em Deus, devemos seguir 

de perto os passos do Cordeiro, aceitar a obra atual de Deus e nos colocar diante 

Dele a fim de obter a obra do Espírito Santo e a nutrição e a provisão da água 

viva de Deus. Por que é que não podemos nos sustentar ouvindo os pastores e 

presbíteros na religião? Há duas razões para isso. Uma é que esses pastores e 

presbíteros não cumprem os mandamentos do Senhor e não colocam as 

palavras Dele em prática. Eles não têm experiência na vida real, não têm 

conhecimento real de Deus e muito menos têm um coração que O teme, o que 

mostra que eles não exaltam a Deus nem prestam testemunho Dele em sua obra 

e pregação. Eles apenas tocam trombeta e testemunham a si mesmos. 

Desviando completamente do caminho do Senhor, eles se transformaram em 

típicos pastores falsos que enganam as pessoas. É por isso que são odiados e 

rejeitados pelo Espírito Santo e nunca recebem Sua iluminação e orientação. E 

essa é a principal razão pela qual a comunidade religiosa está tão desolada. A 

outra razão é que o Senhor já voltou para realizar a obra da nova era. A obra do 

Espírito Santo nas pessoas da Era da Graça já chegou ao fim e agora está sendo 

feita no grupo de pessoas que estão acompanhando a nova obra de Deus. Mas 

os pastores e presbíteros não investigam a nova obra de Deus e não seguem os 

passos Dele e aceitam Sua liderança. Tudo o que fazem é resistir loucamente a 
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Deus, condenar Sua obra dos últimos dias, difamar e blasfemar contra Deus 

Todo-Poderoso, o Cristo dos últimos dias. Eles fazem o que podem para evitar 

que os crentes investiguem o verdadeiro caminho e retornem a Deus, e assim 

se tornaram exatamente como os fariseus que pregaram o Senhor na cruz. Eles 

já foram condenados e eliminados por Deus, então não há como o Espírito 

Santo operar neles. Portanto, se quisermos receber o sustento da vida, devemos 

nos alinhar com a obra atual do Espírito Santo, aceitar as coisas que Deus está 

dizendo atualmente e aceitar a liderança, o suprimento e o pastoreio de Deus 

Todo-Poderoso, o Cristo dos últimos dias. Essa é a única maneira de ganharmos 

verdade e vida. Isso prova o que o Senhor Jesus disse: ‘Eu sou o caminho, e 

a verdade, e a vida’ (João 14:6). ‘Mas aquele que beber da água que eu 

lhe der nunca terá sede; pelo contrário, a água que eu lhe der se fará 

nele uma fonte de água que jorre para a vida eterna’ (João 4:14)”. 

Depois de ouvir a comunhão da irmã Wang sobre as palavras de Deus, tive 

uma súbita percepção de por que os pastores, presbíteros e estudantes de 

teologia não tinham nada digno para pregar: eles não têm a verdade! Eles 

resistem a Deus e por isso o Espírito Santo os deixou há muito tempo. Quando 

pregam, só podem cofiar no conhecimento intelectual, eles não têm a 

iluminação do Espírito Santo e, por isso, a pregação deles não é útil para as 

pessoas. Mas ainda havia algo que eu não entendia, então perguntei à irmã 

Wang: “Todos esses pastores e presbíteros dizem que estão muito 

familiarizados com a Bíblia, que frequentaram o seminário e têm muita vida. 

Não entendo a Bíblia tão bem e acreditei que eles eram realmente mais maduros 

do que eu na vida e, por esse motivo, eu os escutei. Por isso, não consigo decidir 

se eles realmente têm muita vida ou não. Irmã, você acha que eles realmente 

têm muita vida?” A irmã Wang respondeu: “Ninguém pode dizer que eles têm 

vida. Tudo isso é decidido de acordo com as palavras de Deus. O que significa 

ter vida? Quais coisas devem ser manifestadas especificamente? O Senhor 

Jesus disse: ‘Eu sou o caminho, e a verdade, e a vida’ (João 14:6). E Deus 

Todo-Poderoso disse: ‘O fato de você estar ou não de posse da realidade 

não tem por base o que você diz, mas o que vive. Quando as palavras 

de Deus tornam-se sua vida e sua expressão natural, só isso conta 

como realidade e só isso indica que você possui compreensão e 

estatura real. Você deve ser capaz de suportar o exame por muito 
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tempo e de viver a semelhança que Deus exige de você; isso não deve 

ser apenas uma pose, mas deve emanar naturalmente de você. Só 

então você verdadeiramente terá a realidade, só então terá ganhado 

vida’ (‘Só pôr a verdade em prática é ter realidade’ em “A Palavra manifesta em 

carne”). ‘Por que se diz que muitas pessoas não têm vida? Porque elas 

não conhecem a Deus e, portanto, diz-se que elas não têm Deus em 

seu coração e não têm vida’ (‘Somente aqueles que conhecem a Deus podem 

testemunhar Dele’ em “A Palavra manifesta em carne”). Das palavras de Deus 

podemos ver que Cristo é a verdade, o caminho e a vida. A verdade pode agir na 

vida das pessoas, então, ganhar a verdade é o mesmo que ganhar vida, e ter vida 

indica que alguém ganhou a verdade e conhece a Deus. Pessoas que não 

entendem a verdade e não conhecem a Deus não terão um coração que O teme 

e serão incapazes de viver a realidade das palavras Dele. Isso significa que elas 

não têm vida. Se as pessoas não têm as palavras de Deus como sua vida, elas 

ainda vivem de acordo com os venenos de Satanás. Elas frequentemente 

revelam seu caráter corrupto - arrogância, presunção, egoísmo, desprezo, 

desonestidade, astúcia e assim por diante. E mesmo que elas acreditem em 

Deus, ainda são incapazes de temê-Lo e ficar longe do mal. Muitas vezes 

mentem, enganam, cometem pecados e resistem a Deus. Como elas poderiam 

ser chamadas de pessoas que têm vida? Se elas dizem que têm vida, é apenas a 

mesma vida carnal, a vida satânica que é cheia do caráter corrupto que está em 

oposição a Deus, e não a nova vida, que vem da experiência das palavras de 

Deus e da obtenção da verdade. Então, embora os pastores e presbíteros 

possam estar familiarizados com a Bíblia e possuir conhecimento bíblico e de 

teorias teológicas, isso não significa que eles conheçam e temam a Deus, que 

eles entendam a verdade e tenham a obra do Espírito Santo. E isso, certamente, 

não significa que eles pratiquem as palavras do Senhor ou obedeçam a Ele. Em 

vez disso, o que vemos é que eles geralmente exaltam e testemunham a si 

mesmos e, com frequência, tentam convencer os crentes a adorá-los. O que eles 

revelam é a semelhança de Satanás — ser arrogante e vaidoso, sem temor a Deus, 

e sempre fingir ser bom para enganar as pessoas. Nem em sua obra, nem em 

sua pregação eles podem falar de qualquer conhecimento real das palavras do 

Senhor ou de qualquer experiência prática que seja benéfica para outras 

pessoas. Não importa quantos anos você os ouça, nunca entenderá qualquer 
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verdade e sua vida nunca crescerá. Eles não têm conhecimento de Deus ou de 

Sua obra e quando Deus voltou à carne nos últimos dias para expressar 

verdades e fazer Sua obra de julgamento, eles resistiram, condenaram e 

blasfemaram sem o menor medo em seus corações. Que tipo de vida eles têm? 

Eles têm a vida de Satanás. São como os fariseus que conheciam bem a Bíblia e 

pensavam que tinham fé sincera em Deus e a vida, mas que não O conheciam e 

resistiram e condenaram o Senhor, pregando-O na cruz. Isso nos diz que, só 

porque alguém conhece a Bíblia, não significa que ele tenha a verdade e a vida. 

As únicas pessoas que têm vida são aquelas que compreendem e praticam a 

verdade e que conhecem a Deus, têm um coração que O teme e vivem pelas Suas 

palavras. Esses pastores e presbíteros dizem que têm muita vida, mas isso serve 

apenas para enganar a si mesmos e aos outros. 

Depois de ouvir as palavras de Deus Todo-Poderoso e a comunhão da irmã 

Wang, tudo ficou mais claro: só porque alguém conhece bem a Bíblia e pode 

explicá-la, isso não significa que ele entenda a verdade, conheça a Deus ou 

tenha vida. Eu costumava pensar que pessoas em altos cargos ou que estudaram 

teologia ou com conhecimento bíblico tinham muita vida. Mas agora vejo que 

meu ponto de vista era totalmente absurdo. Parece que as pessoas que não têm 

a verdade são incapazes de discernir e, portanto, são facilmente enganadas. 

Então, fiz uma pergunta à irmã Wang: “Deus Todo-Poderoso fala tão bem. Tudo 

o que temos a fazer é ler as palavras Dele com cuidado e perceberemos que essas 

são as palavras de Deus, a Sua voz. Então, por que os pastores e presbíteros não 

aceitam isso e até fazem o máximo para resistir e condená-Lo?” A irmã Wang 

respondeu: “Durante os últimos dias, Deus Todo-Poderoso veio e expressou 

todas as verdades que a humanidade corrupta precisa para ser limpa e salva. 

Essas verdades são o caminho da vida eterna que Deus nos concedeu. Desde 

que as pessoas leiam seriamente as palavras de Deus, elas admitirão que elas 

são a verdade, a vida e o caminho e são a base e o guia para a sobrevivência da 

humanidade. Isso é um fato. Embora a maioria dos pastores e presbíteros 

resista e condene a obra de Deus dos últimos dias e tente impedir que as pessoas 

leiam as palavras de Deus Todo-Poderoso, isso não significa que eles não 

possam ouvir a autoridade e o poder nelas. Alguns pastores e presbíteros não 

conseguem pregar nada de útil, por isso, roubam as palavras de Deus Todo-

Poderoso e pregam-nas para suas congregações, alegando que são iluminações 
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que o Espírito Santo lhes ofereceu. Mas por que eles ainda resistem e condenam 

Deus Todo-Poderoso? Isso tem a ver com sua natureza e substância de odiar a 

verdade. Pense em quando o Senhor Jesus começou a realizar Sua obra, Ele 

manifestou muitos milagres, especialmente a ressurreição de Lázaro e a 

alimentação dos cinco mil com cinco pães e dois peixes, que foram mais 

surpreendentes para o povo em toda a terra da Judeia. Assim, muitas pessoas 

comuns naqueles dias reconheceram, a partir das palavras e da obra do Senhor, 

que Ele era o Messias prometido. Mas os líderes dos judeus não aceitaram o 

Senhor Jesus e, em vez disso, resistiram e condenaram e, no final, conspiraram 

com o governo romano para crucificá-Lo. Por que isso aconteceu? Foi porque 

não conseguiram ouvir a autoridade e o poder nas palavras do Senhor Jesus? 

Não! Foi porque eles viram que cada vez mais pessoas estavam aceitando o 

caminho do Senhor Jesus. Eles tinham medo de que, se todas as pessoas 

comuns acreditassem no Senhor Jesus, ninguém os seguiria e adoraria, e eles 

perderiam seu status e seu sustento. Eles sabiam claramente que o Senhor 

Jesus era Deus e, no entanto, intencionalmente resistiram a Ele. Isso revelou 

sua essência de anticristo, que é resistência a Deus e ódio à verdade. O Senhor 

Jesus os repreendeu amargamente quando disse: ‘Mas agora procurais 

matar-me, a mim que vos falei a verdade que de Deus ouvi; […] Por 

que não compreendeis a minha linguagem? é porque não podeis 

ouvir a minha palavra. Vós tendes por pai o Diabo, e quereis 

satisfazer os desejos de vosso pai; ele é homicida desde o princípio, 

e nunca se firmou na verdade, porque nele não há verdade’ (João 8:40, 

43-44). Nos tempos atuais, as palavras de Deus Todo-Poderoso revelaram com 

clareza a natureza e a essência dos atuais líderes da comunidade religiosa. Deus 

Todo-Poderoso disse: ‘Aqueles que leem a Bíblia em igrejas majestosas 

a recitam todos os dias, mas ninguém compreende o propósito da 

obra de Deus. Nem um é capaz de conhecer Deus; além disso, nem 

um está de acordo com o coração de Deus. Todos eles são homens 

inúteis e vis, cada um se achando na posição de ensinar Deus. 

Embora ostentem o nome de Deus, eles intencionalmente se opõem 

a Ele. Embora se rotulem como crentes em Deus, eles são aqueles 

que comem a carne e bebem o sangue do homem. Todos esses 

homens são diabos que devoram a alma do homem, demônios 
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chefes que atrapalham propositalmente aqueles que tentam entrar 

na senda certa e pedras de tropeço que obstruem a senda daqueles 

que buscam a Deus. Apesar de serem “carne robusta”, como seus 

seguidores podem saber que são anticristos que conduzem o homem 

em oposição a Deus? Como podem saber que são diabos vivos que 

procuram especialmente almas para devorar?’ (‘Todos os que não 

conhecem a Deus são pessoas que se opõem a Deus’ em “A Palavra manifesta 

em carne”). Esses líderes da comunidade religiosa atual são exatamente como 

os fariseus de antigamente: embora conheçam bem a Bíblia, não sabem 

absolutamente nada sobre a obra de Deus. Eles veem que as palavras de Deus 

Todo-Poderoso estão sendo aceitas por cada vez mais pessoas, que anseiam e 

buscam pela manifestação Dele, e temem que, se todos os crentes acreditarem 

em Deus Todo-Poderoso, ninguém mais os seguirá ou doará dinheiro. Assim, a 

fim de proteger seu status e sua subsistência, sob a bandeira de ser leais ao 

Senhor e proteger Seu rebanho, eles fabricam todo tipo de rumores malignos 

para resistir e condenar a obra de Deus dos últimos dias, e fazem tudo que 

podem para impedir que os crentes procurem e investiguem o verdadeiro 

caminho. Assim, podemos ver que os líderes religiosos são de fato fariseus que 

não gostam da verdade e a detestam. Eles são demônios vivos que comem a 

alma das pessoas. São anticristos que estão sendo revelados pela obra de Deus 

dos últimos dias”. 

Depois de ouvir as palavras de Deus e a comunhão da irmã, tive uma súbita 

percepção, acenei com a cabeça algumas vezes e disse: “Agora finalmente 

entendi por que aqueles pastores e presbíteros, ao ouvirem que há pessoas 

dando testemunho do retorno de Deus, não procuram nem investigam, mas, em 

vez disso, condenam persistentemente. Agora entendo por que aqueles pastores 

e presbíteros estão gritando que estão me protegendo, preocupados com a 

minha vida, quando, na verdade, fazem o máximo para me impedir de ler as 

palavras de Deus e ganhar o sustento da vida que vem Dele. Tudo porque eles 

só pensam em proteger seus próprios interesses. Eles temem que, se as pessoas 

começarem a seguir Deus Todo-Poderoso, elas deixarão de ouvir seus sermões 

ou doar dinheiro, por isso impedem que elas investiguem o caminho verdadeiro. 

Eles realmente são desprezíveis, e chegaram muito perto de me fazer perder 

minha chance de salvação. Agora que sei discernir melhor, vou me recusar a ter 
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qualquer relação com eles. Não importa o que eles façam para me perturbar, 

vou ficar firme e seguir Todo-Poderoso Deus”. Depois disso, nunca mais voltei 

às reuniões de minha igreja original. 

Pouco tempo depois, dois pregadores da minha denominação original 

vieram à minha casa. Um deles, o pregador Zhang, me disse: “Tia, por que você 

não foi às reuniões? Você já esteve em contato com as pessoas da Relâmpago 

do Oriente novamente? Faça o que fizer, não mude para a fé deles. Se você 

seguir a fé deles, estará acabada!” Com uma voz firme, eu respondi: “Não ganhei 

nada por participar das reuniões com vocês recentemente, meu espírito ficou 

mais obscuro e não pude sentir a presença do Senhor. Mas desde que comecei 

a ler as palavras de Deus Todo-Poderoso, meu espírito foi elevado e agora estou 

começando a entender as verdades e minha vida é nutrida. Eu sinto que Deus 

está comigo e que o Espírito Santo está operando em mim. Agora, tenho certeza 

de que Deus Todo-Poderoso é o Senhor Jesus que retornou e que as verdades 

expressas por Ele são a água viva. Somente as palavras de Deus Todo-Poderoso 

podem me dar sustento e onde quer que eu possa ganhar a vida é para onde 

devo ir”. A outra deles, a pregadora Song, então disse: “Nós nos preocupamos 

com você. Nós nos preocupamos que você se desvie do caminho certo. Você é 

imatura na vida”. Eu disse a ela: “Talvez eu seja imatura, mas Deus vai me guiar 

de qualquer maneira. Obrigada pela sua preocupação, mas vocês devem pensar 

em suas próprias vidas. Minha vida está nas mãos de Deus”. Quando eles 

ouviram o que eu tinha a dizer, saíram irritados. Enquanto eu os via se 

afastando, senti uma enorme sensação de alívio, como nunca havia sentido 

antes. Depois, eles voltaram mais duas vezes, mas vendo que eu estava 

totalmente indiferente às suas exortações, nunca mais vieram. Agradeço a Deus 

por me guiar e permitir que eu enxergue o rosto verdadeiro e o coração maligno 

daqueles líderes religiosos, para enxergar os truques de Satanás e encontrar o 

meu caminho para sair da confusão e voltar para Deus. Agora estou sendo 

abastecida com água viva e sempre seguirei e adorarei Deus Todo-Poderoso! 
 

8. Deus Todo-Poderoso me levou para a senda de obter 
purificação 

Por Gangqiang, Estados Unidos 

Eu vim sozinho para a Singapura em 2007 para tentar ganhar a vida. 

Singapura é muito quente o ano todo e, no trabalho, eu suava muito. Era uma 
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situação completamente miserável, e, além disso, eu estava num lugar 

completamente desconhecido sem família ou amigos — a vida parecia tão 

monótona e tediosa. Certo dia em agosto, recebi um folheto evangélico a 

caminho de casa após o trabalho que dizia: “E o Deus de toda a graça, que em 

Cristo vos chamou à Sua eterna glória, depois de haverdes sofrido por um 

pouco, ele mesmo vos há de aperfeiçoar, confirmar e fortalecer” (1 Pedro 5:10). 

Ao ler essas palavras, senti calor em meu coração. Depois disso, fui à igreja com 

um irmão, onde o acolhimento entusiasmado dos irmãos e irmãs, que 

perguntavam pelo meu bem-estar, me fizeram sentir o calor da família que eu 

não tinha sentido durante um bom tempo. De repente, meus olhos se encheram 

de lágrimas — eu me sentia como se tivesse voltado para casa. A partir de então, 

ir para a igreja todo domingo passou a ser uma necessidade para mim. 

Eu fui batizado naquele dezembro, embarcando oficialmente na senda da 

fé. Num culto da igreja, ouvi o pregador ler os versículos 21-22 do capítulo 18 

de Mateus: “Então Pedro, aproximando-se Dele, Lhe perguntou: Senhor, até 

quantas vezes pecará meu irmão contra mim, e eu hei de perdoar? Até sete? 

Respondeu-lhe Jesus: Não te digo que até sete; mas até setenta vezes 

sete”. Quando ouvi isso, pensei comigo mesmo: “Como o perdão e a paciência 

do Senhor Jesus podem ser tão grandes? Ele perdoa as pessoas setenta vezes 

sete vezes. Se os homens realmente conseguissem fazer isso, não haveria briga, 

apenas amor e calor!” As palavras do Senhor me comoveram muito, e eu resolvi 

agir de acordo com Seus ensinamentos. 

Dois ou três anos mais tarde, meu chefe me colocou como responsável de 

uma obra de construção, então investi toda a minha energia no trabalho e deixei 

de frequentar as reuniões com a mesma regularidade. Mais tarde, fui 

apresentado a um senhor Li, um financiador de negócios, e juntos fundamos 

uma empresa de construção. Eu estava muito feliz e determinado a realmente 

me dedicar àquilo. Então caí totalmente no redemoinho do dinheiro e parei 

completamente de frequentar as reuniões da igreja. Eu queria que os projetos 

fossem bem feitos para ganhar o elogio dos outros pela minha competência, 

então passei a exigir cada vez mais dos trabalhadores. Eu os repreendia sempre 

que via que tinham cometido algum erro ou feito algo que não satisfazia as 

minhas exigências. Meu abuso levava o líder de equipe às lágrimas com 

frequência. Sempre que me viam, os trabalhadores ficavam com medo e até se 
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escondiam de mim. Até mesmo pessoas que costumavam ser bons amigos se 

tornaram frias e não queriam mais se confiar a mim. Ver isso foi muito 

angustiante. O Senhor Jesus nos instrui a perdoar os outros setenta vezes sete 

vezes e a amar o nosso próximo como a nós mesmos. No entanto, eu não tinha 

colocado nada disso em prática, nem mesmo uma única vez. Como isso era ser 

um cristão? Eu sabia que estava pecando e orei ao Senhor muitas vezes, 

confessando e me arrependendo. Resolvi mudar. Mas sempre que algo surgia, 

eu pecava contra a minha vontade. Isso realmente me aborrecia. 

Em agosto de 2015, suspendemos as atividades do nosso negócio, pois a 

empresa não estava indo bem, e eu fui para casa. Deprimido e miserável, eu 

passei os dias bebendo e jogando. Quando minha esposa me disse que eu devia 

parar de beber, eu simplesmente lhe respondi: “O dinheiro é meu, fui eu quem 

o ganhou, e eu vou gastá-lo como eu quiser…” Não havia nada que ela pudesse 

fazer, assim ela ficava sentada ali e chorava. Sempre que dava vazão à minha 

raiva, eu me arrependia e me odiava, mas eu simplesmente não conseguia me 

controlar. Àquela altura, eu tinha perdido todo decoro cristão; meu 

comportamento e minha conduta eram totalmente iguais aos de um incrédulo. 

Em minha dor e impotência, voltei para a igreja para participar das 

reuniões novamente. Ao longo daquele período, eu orava constantemente ao 

Senhor Jesus: “Ó Senhor! Fiz tantas coisas que eu não queria fazer, disse tantas 

coisas que magoaram os outros. Tenho vivido em pecado e me rebelado contra 

Ti. Sempre que peco, eu me arrependo e realmente me odeio, mas nunca 

consigo me controlar! Confesso meus pecados à noite, mas então, durante o dia, 

volto para os meus modos antigos e peco de novo. Ó Senhor! Imploro que Tu 

me salves, o que posso fazer para me livrar do pecado?” 

No Ano Novo de 2016, pisei em solo americano — eu tinha vindo para Nova 

York para ganhar algum dinheiro. Continuei indo para a igreja em meu tempo 

livre e também me juntei a um grupo de oração, lendo a Bíblia e orando com 

outros irmãos e irmãs. Lá, conheci uma irmã chamada Qinglian. Certo dia, a 

irmã Qinglian ligou para mim e disse que tinha uma notícia boa que queria 

compartilhar comigo. Perguntei: “Qual é a boa notícia?” Ela respondeu: “Uma 

missionária veio fazer uma visita. Você quer ouvi-la falar?” Eu disse: “Maravilha! 

Onde?” Então ela organizou um horário para eu ir até a casa dela. 
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Fui para a casa da irmã Qinglian naquele dia. Vários outros irmãos e irmãs 

estavam lá, e após as apresentações e troca de saudações, todos nós começamos 

a discutir a Bíblia. A comunicação da irmã Zhao foi muito esclarecedora e 

realmente edificante para mim. Então eu lhe falei sobre meu hábito de pecar e 

confessar constantemente e sobre a dor de ser incapaz de me livrar do pecado e 

pedi a ajuda dela. Em comunhão, ela disse que, mesmo após termos começado 

a crer no Senhor, nós continuamos pecando o tempo todo e que levar a vida 

num ciclo infinito de pecar durante o dia e confessar à noite, jamais sendo 

capazes de nos livrar dele, não era um problema que afligia apenas a mim. Era 

um problema comum a todos os crentes. Então, a irmã Zhao nos mostrou um 

vídeo com algumas recitações das palavras de Deus. As palavras eram estas: “O 

caráter do homem deveria ser modificado começando pelo 

conhecimento de sua substância e por meio de suas mudanças de 

pensamento, sua natureza e perspectiva mental, — por meio de 

mudanças fundamentais. Somente assim o caráter do homem 

poderá passar por mudanças verdadeiras. O caráter corrupto do 

homem decorre de ele ser envenenado e pisoteado por Satanás; 

decorre do grave malefício que Satanás infligiu ao pensamento do 

homem e à sua moralidade, percepção e sentido. É precisamente 

porque essas coisas fundamentais do homem foram corrompidas 

por Satanás e são completamente diferentes de como Deus as criou 

originalmente, que o homem se opõe a Deus e não entende a verdade. 

Portanto, as mudanças no caráter do homem deveriam começar 

com mudanças em seu pensamento, percepção e sentido, que 

modificarão seu conhecimento de Deus e seu conhecimento da 

verdade” (de ‘Ter um caráter inalterado é estar em inimizade contra Deus’ em 

“A Palavra manifesta em carne”). 

Eu realmente fiquei comovido e pensei: “Não é de mim que estão falando? 

Eu sempre desprezo os outros, gritando ou repreendendo eles por causa disso 

ou daquilo. Falta-me moralidade e razão, e perdi qualquer vestígio de decoro 

santo”. Todas essas palavras penetraram o âmago do meu ser. Eu nunca tinha 

lido nada parecido com isso, tampouco tinha ouvido qualquer pregador fazer 

esse tipo de sermão. Meu pecado constante tinha me deixado angustiado, 

mesmo assim, eu não tinha sido capaz de me livrar das restrições do pecado. 
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Essas palavras me mostraram a senda para deixar o pecado para trás, e eu fiquei 

maravilhado: Isso é dtio tão bem. Quem poderia ter escrito isso? 

A irmã Zhao me disse que era a palavra de Deus, que o Senhor Jesus já 

tinha retornado na carne e que, atualmente, Ele estava fazendo a obra de julgar 

e purificar as pessoas através de Sua palavra nos últimos dias. Eu simplesmente 

não ousei acreditar em meus próprio ouvidos. Que crente não anseia pelo Seu 

retorno? Ao, de repente, ouvir essa notícia do retorno do Senhor, eu me animei 

tanto que fiquei perdido: o Senhor realmente tinha retornado? Ansioso, pedi 

que ela continuasse a sua comunicação. A irmã Zhao disse: “O Senhor Jesus 

realmente retornou, e Ele é Deus Todo-Poderoso — o Cristo encarnado nos 

últimos dias. Ele expressou todas as verdades para purificar e salvar a 

humanidade e começou a realizar a obra de julgamento, a começar pela casa de 

Deus. Ele nos salvará completamente do império de Satanás. Nós estivemos 

amarrados por nossa natureza satânica e temos vivido em pecado, do qual não 

conseguimos nos livrar. No fim, alcançaremos a salvação plena e seremos 

obtidos por Deus. Na Era da Graça, o Senhor Jesus só realizou a obra da 

redenção; Ele nos remiu do pecado e absolveu nossos pecados para que não 

fôssemos mais condenados pela lei. Mesmo que o Senhor tenha absolvido 

nossos pecados, Ele não perdoou nossa natureza satânica ou nossos caracteres 

satânicos. A arrogância, astúcia, egoísmo, ganância, malícia e outros caracteres 

satânicos ainda existem no homem. Essas coisas são mais profundas e mais 

teimosas do que o pecado. É precisamente porque esses caracteres satânicos e 

essa natureza satância não foram resolvidos que continuamos a pecar contra a 

nossa vontade, e cometemos pecados que são ainda mais sérios do que violar a 

lei. Quanto aos fariseus naquele tempo, a razão pela qual eles resistiram e 

condenaram o Senhor a ponto até de crucificá-Lo, não era que a natureza 

pecaminosa do homem não tinha sido resolvida? Na verdade, todos nós temos 

um entendimento profundo disso porque nós mesmos somos controlados por 

esses caracteres corruptos. Assim, com frequência, mentimos, agimos de modo 

enganoso, somos arrogantes e presunçosos e repreendemos os outros 

condescendentemente. Sabemos claramente que o Senhor exige que 

perdoemos os outros e amemos o nosso próximo como a nós mesmos, mesmo 

assim, não colocamos isso em prática. As pessoas tramam umas contra as 

outras, saem correndo atrás de fama e ganho e são incapazes de conviver em 
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harmonia. Durante tempos de doença, de desastres naturais ou criados pelo 

homem, ainda culpamos a Deus e até negamos ou traímos a Deus. Esses fatos 

mostram que, se não resolvermos nossa natureza satânica e nossos caracteres 

satânicos, jamais seremos capazes de escapar dessa vida circular de pecar e 

confessar, de confessar e pecar. Portanto, para salvar o homem completamente 

do pecado, é necessário que Deus realize um estágio de Sua obra de julgamento 

e purificação para resolver a nossa natureza pecaminosa. Só assim podemos ser 

purificados e plenamente salvos por Deus e ser obtidos por Ele. Leiamos 

algumas outras seleções das palavras de Deus Todo-Poderoso, e você 

entenderá”. 

A irmã Zhao abriu o livro da palavra de Deus e começou a ler: “Embora o 

homem possa ter sido redimido e perdoado de seus pecados, isso só 

pode ser considerado como Deus não Se lembrar das transgressões 

do homem e não tratar o homem de acordo com as suas 

transgressões. No entanto, quando o homem, que vive num corpo de 

carne, não foi liberto do pecado, ele só pode continuar pecando, 

revelando infinitamente o caráter satânico corrupto. Essa é a vida 

que o homem leva, um ciclo interminável de pecar e ser perdoado. 

A maioria dos homens peca de dia apenas para confessar à noite. 

Desse modo, mesmo que a oferta pelo pecado seja para sempre 

efetiva para o homem, ela não será capaz de salvar o homem do 

pecado. Apenas metade da obra da salvação já foi concluída, pois o 

homem ainda tem caráter corrupto” (de ‘O mistério da encarnação (4)’ 

em “A Palavra manifesta em carne”). “Embora Jesus tenha feito muita 

obra entre os homens, Ele apenas completou a redenção de toda a 

humanidade e tornou-Se oferta pelo pecado dos homens e não 

livrou o homem de todo o seu caráter corrupto. Salvar o homem 

plenamente da influência de Satanás não exigiu apenas que Jesus 

tomasse os pecados do homem como oferta pelo pecado, mas 

também exigiu que Deus fizesse uma obra maior para livrar o 

homem completamente de seu caráter, que foi corrompido por 

Satanás” (de ‘Prefácio’ em “A Palavra manifesta em carne”). “Os pecados do 

homem foram perdoados, e isso foi por causa da obra da 

crucificação de Deus, mas o homem continuou a viver no caráter 
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satânico corrupto antigo. Sendo assim, o homem deve ser 

completamente salvo de seu caráter satânico corrupto para que a 

natureza pecaminosa do homem seja completamente extirpada 

para nunca mais se desenvolver, permitindo, assim, que o caráter 

do homem seja transformado. Isso requer que o homem entenda a 

senda do crescimento na vida, entenda o caminho da vida e entenda 

o caminho para mudar seu caráter. Além disso, requer que o homem 

aja de acordo com essa senda, para que o caráter do homem possa 

ser mudado paulatinamente e que ele possa viver sob o brilho da luz, 

para que tudo o que ele faça esteja de acordo com a vontade de Deus, 

para que ele possa eliminar o seu caráter satânico corrupto e para 

que possa libertar-se da influência das trevas de Satanás, emergindo, 

assim, completamente do pecado. Só então o homem receberá a 

salvação completa” (de ‘O mistério da encarnação (4)’ em “A Palavra 

manifesta em carne”). A irmã Zhao comungou e disse: “Agora que lemos essas 

palavras de Deus, entendemos por que somos sempre amarrados por nossa 

natureza satânica e não conseguimos nos livrar do pecado, certo? Durante a Era 

da Graça, Deus só realizou a obra da redenção, não a obra do fim dos tempos 

de julgar, purificar e salvar completamente as pessoas. Assim, não importa 

como confessemos os nossos pecados e nos arrependamos, como tentemos 

conquistar a nós mesmos, como jejuemos e oremos, não seremos capazes de 

alcançar a liberdade do pecado. Isso significa que, se quisermos nos livrar da 

escravidão e do controle da nossa natureza pecaminosa, submeter-nos apenas 

à obra de redenção do Senhor Jesus não bastará. Devemos aceitar a obra de 

julgamento realizada pelo Senhor Jesus retornado. Isso é assim porque, ao 

realizar Sua obra de julgamento dos últimos dias, Deus expressa muitos 

aspectos da verdade para julgar e expor a natureza satânica do homem de 

resistir e trair a Deus. Ele revela o caráter justo, santo e inofensível de Deus, 

permitindo que a humanidade veja claramente a verdade de sua própria 

corrupção profunda por Satanás através do julgamento e castigo das palavras 

de Deus e conheça verdadeiramente o caráter justo de Deus, que não tolera a 

ofensa do homem, desenvolva um coração temente a Deus, transformando e 

purificando assim o caráter satânico do homem e salvando o homem da 

influência de Satanás. No julgamento e castigo majestoso e irado de Deus, 
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vemos Deus face a face. Como uma espada de dois gumes, a palavra de Deus 

perfura nosso coração, revela nossa natureza satânica de resistir e trair a Deus 

e também os nossos caracteres corruptos nos recessos mais profundos do nosso 

coração, que nós mesmos não temos como descobrir. Ela nos leva a ver que a 

essência da nossa natureza está cheia de caracteres satânicos como arrogância, 

presunção, egoísmo, baixeza, evitação e astúcia, que simplesmente não 

possuímos um pingo de semelhança humana e que somos completamente a 

encarnação de Satanás. É apenas então que nos prostramos diante de Deus, 

começando a odiar e a amaldiçoar a nós mesmos. Ao mesmo tempo, sentimos 

também profundamente que toda a palavra de Deus é a verdade, que toda ela é 

a revelação do caráter de Deus e o que é a vida de Deus. Vemos que o caráter 

justo de Deus não tolera ofensa e que a essência santa de Deus não será 

manchada. O resultado é desenvolver um coração de reverência a Deus; 

começamos a buscar a verdade com toda a nossa força e a nos comportar de 

acordo com a palavra de Deus. Na medida em que, aos poucos, entendermos a 

verdade, teremos um entendimento cada vez maior do nosso próprio caráter e 

natureza satânicos e ganharemos um discernimento cada vez maior. Nosso 

conhecimento de Deus também aumentará. Aos poucos, nossos caracteres 

corruptos internos serão purificados, e nós seremos libertos das amarras do 

pecado. Ganharemos uma libertação verdadeira e viveremos livremente diante 

de Deus. Esse é precisamente o resultado alcançado na humanidade através da 

obra de julgamento de Deus nos últimos dias. Portanto, podemos ver que a obra 

de ‘redenção’ na Era da Graça e a obra de ‘livrar o homem do pecado’ nos 

últimos dias são dois estágios diferentes da obra. ‘Redenção’ foi apenas o 

Senhor Jesus assumindo os pecados do homem em seu lugar e permitindo que 

o homem escapasse da punição que ele deveria ter sofrido por seus pecados. 

Mas isso não significava que as pessoas estavam sem pecado, muito menos que 

jamais voltariam a pecar ou que estavam totalmente purificadas. ‘Livrar o 

homem do pecado’, por sua vez, é expor completamente a natureza pecaminosa 

da humanidade, para que possamos viver sem que confiemos mais em nossa 

natureza pecaminosa, para que possamos alcançar uma mudança no nosso 

caráter de vida e ser purificados totalmente. Portanto, é apenas aceitando a obra 

de julgamento de Deus nos últimos dias que nossos caracteres corruptos podem 

ser resolvidos completamente, que podemos nos livrar da influência de Satanás 
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e ser salvos, ser levados para o reino de Deus e alcançar as promessas e bênçãos 

de Deus”. 

Ao ouvir a palavra de Deus e a comunicação da irmã, senti que aquilo 

estava completamente alinhado com a realidade e que era muito prático. 

Lembrei-me dos meus muitos anos como homem de fé: eu não só mentia e 

trapaceava frequentemente, mas era também arrogante e desenfreado, rude e 

insensato e caprichoso. As pessoas que trabalhavam para mim tinham medo de 

mim e mantinham distância de mim, e até mesmo em minha própria casa 

minha esposa e minha filha também tinham um pouco de medo de mim. 

Ninguém queria se abrir comigo, e eu nem conseguia encontrar um amigo 

próximo a quem pudesse me confiar. Era doloroso, e eu me sentia impotente. 

Apesar de frequentemente ler a Bíblia e orar, confessar meus pecados ao Senhor 

e até desprezar a mim mesmo, eu continuava fazendo as mesmas coisas terríveis. 

Eu não conseguia mudar nem um pouco. Alguém como eu, que peca e resiste 

ao Senhor constantemente, precisa muito da obra de julgamento de Deus nos 

últimos dias! Agora, o Senhor Jesus tinha retornado — Ele é Deus Todo-

Poderoso encarnado. Hoje, sou extremamente afortunado por ter a chance de 

ouvir a voz de Deus e aprender que o Senhor Jesus voltou para entregar a 

verdade e realizar a obra de julgar, purificar e salvar o homem! Aquela irmã viu 

que eu estava cheio de anseio, então ela me deu um exemplar de um livro da 

palavra de Deus: “As ovelhas de Deus ouvem a voz de Deus”. Eu o aceitei com 

alegria e decidi realmente praticar minha fé em Deus Todo-Poderoso! 

Eu li muitas das palavras de Deus após aceitar a obra de Deus Todo-

Poderoso nos últimos dias. Eu li sobre os três estágios da obra de Deus, sobre o 

mistério da encarnação, sobre o significado do nome de Deus, sobre a história 

por trás da Bíblia Sagrada e também sobre como os vencedores são feitos, como 

o reino de Cristo é realizado, como o resultado e o destino finais de cada tipo de 

pessoa serão determinados e sobre outros aspectos da verdade, aos poucos 

ganhando algum entendimento deles. Também ganhei mais fé em Deus. 

A princípio, quando eu lia as palavras de Deus que julgam e expõem o 

homem tão duramente, eu me sentia angustiado e desconfortável e tinha 

algumas noções sobre elas; sentia que as palavras de Deus eram severas demais. 

Ele não podia ser um pouco mais manso? Se Deus julga o homem dessa maneira, 
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o homem não está condenado? Como ele pode verdadeiramente ser salvo? Mais 

tarde, li na palavra de Deus: “Nos últimos dias, Cristo usa uma variedade 

de verdades para ensinar o homem, expor a essência do homem e 

dissecar suas palavras e ações. Essas palavras abrangem várias 

verdades: o dever do homem, como o homem deveria obedecer a 

Deus, como o homem deveria ser leal a Deus, como o homem deve 

viver a humanidade normal, bem como a sabedoria e o caráter de 

Deus e assim por diante. Essas palavras são todas dirigidas à 

essência do homem e ao seu caráter corrupto. Em especial, essas 

palavras que expõem como o homem desdenha de Deus são faladas 

em relação a como o homem é a corporificação de Satanás e uma 

força inimiga contra Deus. Ao realizar Sua obra de julgamento, Deus 

não só torna clara a natureza do homem com apenas algumas 

palavras; Ele também expõe, trata e poda no longo prazo. Esses 

métodos de exposição, tratamento e poda não podem ser 

substituídos por palavras comuns, mas pela verdade que o homem 

absolutamente não possui. Apenas métodos desse tipo são 

considerados julgamento; só por meio de julgamento desse tipo é 

que o homem pode ser subjugado e completamente convencido a se 

submeter a Deus e, além disso, ganhar verdadeiro conhecimento de 

Deus” (de ‘Cristo realiza a obra do julgamento com a verdade’ em “A Palavra 

manifesta em carne”). “Por meio de que a perfeição de Deus é realizada 

pelo homem? Por meio de Seu caráter justo. O caráter de Deus 

consiste principalmente em justiça, ira, majestade, julgamento e 

maldição, e Seu aperfeiçoar do homem é principalmente através do 

julgamento. Algumas pessoas não entendem e perguntam por que 

Deus só é capaz de tornar o homem perfeito através do julgamento 

e da maldição. Eles dizem: ‘Se Deus amaldiçoasse o homem, ele não 

morreria? Se Deus julgasse o homem, ele não seria condenado? 

Então, como ele ainda pode ser aperfeiçoado?’ Tais são as palavras 

das pessoas que não conhecem a obra de Deus. O que Deus 

amaldiçoa é a desobediência do homem e o que Ele julga são os 

pecados do homem. Embora Ele fale com severidade e sem a menor 

sensibilidade, Ele revela tudo o que está dentro do homem e, através 
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dessas palavras severas, Ele revela o que é essencial dentro do 

homem, e ainda por meio desse julgamento, Ele proporciona ao 

homem um profundo conhecimento da essência da carne e, assim, 

o homem se submete à obediência diante de Deus. A carne do 

homem é do pecado e de Satanás, ela é desobediente e objeto do 

castigo de Deus — e assim, para permitir que o homem se conheça, 

as palavras do julgamento de Deus devem vir sobre ele e deve ser 

empregado todo tipo de refinamento; só então a obra de Deus pode 

ser eficaz” (de ‘Somente experimentando provações dolorosas é possível 

conhecer a beleza de Deus’ em “A Palavra manifesta em carne”). As palavras de 

Deus me fizeram perceber que Deus realiza Sua obra de julgamento nos últimos 

dias expressando a verdade e que Ele julga, expõe e condena severamente os 

caracteres corruptos, a natureza satânica e os atos ímpios do homem que se 

opõem a Deus. Ele faz isso para que vejamos claramente a verdade da nossa 

própria corrupção, entendamos profundamente a essência dos nossos 

caracteres corruptos e conheçamos a nossa própria natureza satânica e a fonte 

da nossa corrupção. É apenas assim que podemos desprezar a nós mesmos e 

abandonar a carne. Além disso, é apenas porque Deus revela Seu caráter justo, 

majestoso e irado através de Seu julgamento e castigo que somos capazes de ver 

Sua justiça e santidade e ver também claramente a nossa própria imundície, 

feiura e iniquidade. Deus faz isso também para que possamos conhecer nossa 

própria natureza satânica e a verdade da nossa corrupção. Se Deus não julgasse 

o homem com tanta severidade, se Deus não expusesse a corrupção do homem 

indo diretamente ao ponto e se Ele não revelasse Seu caráter justo e majestoso, 

então nós humanos, que fomos corrompidos tão profundamentoe por Satanás, 

não seríamos capazes de refletir sobre nós mesmos ou conhecer a nós mesmos. 

Seríamos incapazes de conhecer a verdade da nossa própria corrupção ou a 

nossa natureza satânica. Se assim fosse, como nós nos livraríamos da nossa 

natureza pecaminosa e seríamos purificados? Os resultados alcançados pelas 

palavras duras de Deus nos mostram que, dentro delas, se escondem o amor 

verdadeiro de Deus pelo homem e os esforços minuciosos que Ele faz para 

salvar o homem. Quanto mais eu leio as palavras de Deus, mais eu sinto quão 

maravilhosa é a obra de julgamento de Deus. A obra de Deus é tão prática! 

Apenas o julgamento severo de Deus pode purificar, transformar e salvar o 
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homem. A obra de julgamento de Deus nos últimos dias é realmente aquilo que 

necessitamos! 

Devido à minha natureza arrogante e extremamente hipócrita, quando eu 

falava com outras pessoas, muitas vezes, eu passava um sermão de modo 

condescendente e, em minhas ações, eu era minha própria lei. Eu sempre 

amava fazer com que outros me ouvissem e tendia a me exibir. Em várias 

reuniões, comungei sobre como eu tinha lidado com problemas em minha 

unidade de trabalho, como eu tinha repreendido os funcionários que não 

tinham seguido as instruções e como eu os tinha subjugado e também como 

minha esposa e minha filha faziam o que eu mandava. Especialmente quando 

comungava sobre as palavras de Deus, eu dizia coisas como: “Eu acredito que 

essa passagem das palavras de Deus significa o seguinte” e “é isso que penso”. 

Um irmão viu que eu estava sempre revelando um caráter arrogante e hipócrita 

sem que eu me desse conta disso pessoalmente. Ele apontou isso para mim 

numa reunião, dizendo que falar e agir dessa forma era uma expressão de 

arrogância, hipocrisia e irracionalidade. Se alguém tivesse me exposto dessa 

forma no passado e na frente de tantas pessoas para começar, eu certamente 

teria defendido minha causa e imediatamente o teria refutado. Mas, naquele 

momento, decidi permanecer calado, sem argumentar ou me justificar, pois me 

lembrei destas palavras de um sermão: “Se você sempre diz ‘eu penso’ sobre 

cada tema que encontra, bem, é melhor que você abra mão de suas opiniões. Eu 

encorajo você a abrir mão de suas opiniões e a buscar a verdade. Veja o que 

dizem as palavras de Deus. Sua ‘opinião’ não é a verdade! […] Você é arrogante 

e hipócrita demais! Quando confrontado com a verdade, você não consegue 

nem abrir mão de suas próprias noções e imaginações ou negá-las. Você não 

quer obedecer nem um pouco a Deus! Daqueles que realmente buscam a 

verdade e verdadeiramente têm um coração que reverencia a Deus, quem ainda 

diz ‘eu penso’? Essa expressão já foi eliminada, pois dizê-la significa revelar seu 

caráter satânico” (de “Sermões e comunhão sobre a entrada na vida”). Essa 

comunicação me lembrou de que, sempre que me deparasse com uma questão, 

palavras como “eu penso”, “eu mantenho” e “eu acredito” costumavam estar na 

minha boca, elas sempre começavam com a palavra “eu”, e eu sempre tinha a  

última palavra em tudo. Eu acreditava que conseguia enxergar tudo por conta 

própria e lidar com os problemas. Eu sempre obrigava os outros a fazerem o 
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que eu dizia e a me obedecerem. Sempre considerar-me tão elevado, isso não 

revelava precisamente um caráter arrogante? O que aquele irmão tinha dito ao 

apontar meu caráter era tudo verdade, e eu devia aceitá-lo. As coisas que eu 

acreditava emanarem das minhas noções e imaginações, todas elas vinham de 

Satanás e certamente não eram a verdade. Refleti sobre como, em casa, no 

trabalho ou entre meus colegas, eu me comportava sempre como se fosse o 

número um. Se alguém não me ouvia ou fazia algo que não estivesse alinhado 

com minhas opiniões, eu me irritava e o repreendia. O fato de que eu era capaz 

de revelar tais coisas significava que não havia lugar para Deus em meu coração, 

que eu não honrava Deus como grande, mas honrava a mim mesmo como 

grande. Era assim que eu costumava falar e me comportar, provando o caráter 

incrivelmente arrogante que tenho! 

Mais tarde, li aquelas palavras de Deus: “Se você realmente possui a 

verdade em seu interior, a senda que trilhar será naturalmente a 

correta. Sem a verdade, é fácil praticar o mal, e você o praticará a 

despeito de si mesmo. Por exemplo, se você tivesse arrogância e 

presunção, acharia impossível abster-se de desafiar Deus; você se 

sentiria compelido a desafiá-Lo. Não faria isso de propósito; você o 

faria sob o domínio de sua natureza arrogante e vaidosa. Sua 

arrogância e vaidade fariam com que você desprezasse a Deus e O 

visse como um ser sem importância; fariam você se exaltar, colocar-

se constantemente na vitrine e, finalmente, fariam você se sentar no 

lugar de Deus e dar testemunho de si mesmo. No fim, você 

transformaria as próprias ideias, os próprios pensamentos e as 

próprias noções em verdades a serem adoradas. Veja quanto mal é 

feito pelas pessoas sob o domínio da natureza arrogante e vaidosa 

delas! Para resolver seus atos maus, elas precisam primeiramente 

resolver o problema da sua natureza. Sem uma mudança no caráter, 

não seria possível trazer uma resolução fundamental para esse 

problema” (de ‘Somente buscando a verdade você pode obter mudanças em 

seu caráter’ em “Registros das falas de Cristo”). Cada palavra dita por Deus é a 

verdade — eu tinha certeza absoluta disso. Pensei em como eu costumava 

passar sermões de forma condescendente nos locais de construção, na 

companhia de meus colegas e quando estava em casa. Tudo isso era eu sendo 
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dominado por minha natureza satânica e arrogante; isso não era causado 

porque sou uma pessoa raivosa ou porque tenho um temperamento ruim ou 

não consigo me controlar. Eu acreditava que possuía calibre, talento e um bom 

poder aquisitivo, o que alimentava minha arrogância e se tornou a moeda da 

minha vida, fazendo com que acreditasse ser melhor do que os outros. Eu 

desprezava todos os outros, acreditava ser melhor do que todos os outros e 

sempre me comportava como senhor dos outros. Eu tinha encontrado a fonte 

do meu pecado e tinha visto as consequências perigosas de não resolver meu 

caráter satânico e corrupto. Assim, fiz o esforço de procurar e ler muitas das 

palavras de Deus que julgam e expõem a natureza arrogante do homem e me 

comparei com elas. Através das palavras de julgamento e revelação de Deus e 

também da comunhão de irmãos e irmãs nas reuniões, comecei a ganhar um 

entendimento raso da minha própria natureza arrogante. Vi que, na verdade, 

eu não era melhor do que qualquer um e que minha habilidade e riqueza tinham 

sido concedidas por Deus, portanto, eu não tinha nada do que me gabar. Se 

Deus não tivesse me concedido sabedoria e inteligência, se Deus não tivesse me 

abençoado, o que eu poderia ter feito confiando apenas em mim mesmo? 

Existem tantas pessoas talentosas no mundo; por que elas labutam e correm 

durante toda a sua vida apenas para acabarem de mãos vazias? Também 

descobri nas palavras de Deus a senda para resolver minha natureza arrogante, 

que era aceitar mais da poda e do tratamento dos irmãos e irmãs e aceitar mais 

do julgamento e castigo, das provações e do refinamento de Deus, refletir sobre 

mim mesmo à luz das palavras de Deus, alcançar um autoconhecimento 

verdadeiro e ódio próprio e não agir mais de acordo com meu caráter satânico, 

mas agir de acordo com as palavras de Deus. Mais tarde, experimentei muitos 

casos de ser julgado e castigado, podado e lidado, e experimentei muitos 

contratempos e fracassos. Meu conhecimento de minha natureza satânica e da 

minha essência corrupta se aprofundou gradualmente, e também ganhei um 

entendimento superficial da grandeza, justiça e santidade de Deus. Quanto 

mais vim a conhecer a justiça e santidade de Deus, mais reconheci minha 

própria imundície, baixeza, insignificância e miséria. As coisas que, 

anteriormente, tinha considerado importantes ou das quais tinha me gabado, 

agora sentia que nem mereciam ser mencionadas. Sem que percebesse, meu 

caráter arrogante começou a mudar. Sempre que alguém dizia algo correto — 
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irmãos e irmãs, meus colegas ou meus familiares — eu aceitava. Eu não falava 

mais com os outros de forma condescendente, mas agia com humildade e não 

era mais minha própria lei. Sempre que surgia uma questão, eu a discutia com 

outros e agia de acordo com a sugestão correta — não importava de quem fosse. 

Aos poucos, meus relacionamentos com as pessoas em minha volta começaram 

a ficar normais. Eu tinha paz e alegria em meu coração e sentia que finalmente 

estava vivendo um pouco de uma semelhança humana. 

Lendo a palavra de Deus e vivendo a vida da igreja constantemente, eu 

senti cada vez mais como era verdadeiramente maravilhoso o fato de eu ser 

capaz de aceitar a obra de julgamento de Deus nos últimos dias. Eu 

experimentei genuinamente que eu não tinha como resolver meu caráter 

corrupto por conta própria. Foi apenas através do julgamento e do castigo das 

palavras de Deus que eu fui transformado e purificado gradualmente. Na Igreja 

de Deus Todo-Poderoso, vejo muitos irmãos e irmãs se esforçando muito para 

buscar a verdade e aceitando o julgamento e castigo das palavras de Deus Todo-

Poderoso. Sempre que alguém revela corrupção, os outros a apontam, e todos 

ajudam uns aos outros. Todos nós refletimos sobre nós mesmos, nos 

conhecemos à luz das palavras de Deus e buscamos a verdade para resolver 

nossa corrupção. Todos praticam ser pessoas honestas e ser puros e abertos; 

aceitamos e nos submetemos a qualquer comunicação que esteja em 

conformidade com a verdade, e nosso caráter corrupto muda cada vez mais. As 

palavras de Deus Todo-Poderoso podem realmente purificar e mudar as 

pessoas. Deus encarnado veio em nosso meio, Ele expressa pessoalmente Suas 

palavras para nos julgar e purificar, e Ele nos guia para nos livrarmos do pecado 

e sermos salvos plenamente — somos tão afortunados! Pensando em todos 

aqueles crentes verdadeiros que, impacientes, aguardam Seu retorno, que 

anseiam livrar-se das amarras do pecado e ser purificados, mas que vivem em 

dor sem senda para seguir, eu fiz uma oração a Deus e fiz uma resolução: 

“Desejo pregar o evangelho do Teu reino para outras pessoas para que elas 

possam ser como eu, seguindo os Teus passos e embarcando na senda para a 

purificação e a salvação completa!” 
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9. Um tipo diferente de amor 

Chengxin, Brasil 

Por uma oportunidade casual, eu vim da China para o Brasil em 2011. Logo 

que cheguei, meus olhos brilhavam de curiosidade diante das novas 

experiências, e eu tinha boas expectativas em relação ao futuro. Mas depois de 

pouco tempo, esse sentimento novo foi rapidamente substituído pela solidão e 

a dor de me encontrar em uma terra distante. Todos os dias eu voltava para casa 

sozinho, comia só, olhava para as paredes ao meu redor sem ninguém para 

conversar, e me sentia especialmente solitário em meu coração, muitas vezes 

chorando só. Quando senti mais dor e desamparo, o Senhor Jesus me levou a 

uma reunião por meio de um amigo. Pela leitura da palavra do Senhor, 

cantando hinos e orando em reuniões, meu coração solitário recebeu a 

consolação Dele. Aprendi com a Bíblia que os céus, a terra e todas as coisas 

foram criadas por Deus, e que o homem também é criação Dele. O Senhor Jesus 

foi crucificado para a redenção da humanidade, Ele nos redimiu do pecado e é 

o único Redentor da humanidade. Diante da salvação do Senhor, que é maior 

que tudo, senti-me profundamente comovido e decidido a segui-Lo pelo resto 

da minha vida. Por isso, fui batizado no Dia de Ação de Graças para me tornar 

um cristão não apenas no nome, mas na realidade. Como eu gostava de cantar 

hinos, especialmente aqueles em louvor a Deus, depois que fui batizado, tomei 

a iniciativa de me juntar ao coral e trabalhar com eles. Pela orientação e bênçãos 

de Deus, eu vivia em paz e feliz. Toda vez que ia a uma reunião ou louvava a 

Deus em adoração, sentia-me inundado de energia. 

Mas o tempo bom não dura para sempre e, quando entrei nas fileiras do 

ministério da igreja, aos poucos percebi que, mesmo aparentando preocupação 

e cuidado uns com os outros e parecendo harmoniosos, os irmãos e irmãs da 

igreja buscavam seus interesses pessoais em seus discursos e atos. Eles não 

queriam sofrer nenhuma perda pessoal enquanto trabalhavam no ministério da 

igreja, e muitas vezes fofocavam sobre quem estava fazendo mais e quem estava 

fazendo menos. Até o pastor era extremamente esnobe. Ele tratava as pessoas 

com base na quantia de suas doações e, quando pregava, sempre falava sobre 

doações. Toda vez que ele ia a uma reunião, a coisa a que dava mais ênfase era 

se as pessoas davam ou não doações e quanto tinham doado. Ele não queria 

ouvir nada sobre a vida dos irmãos e irmãs. Falava sobre o amor, mas não 
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mostrou uma única ação genuína. Quando os irmãos e irmãs tinham 

dificuldades, o pastor não os ajudava, mas o que deixava as pessoas ainda mais 

indignadas era que ele ainda as criticava e menosprezava os irmãos e irmãs 

impotentes e sem dinheiro. Quando vi esse ambiente da igreja, fiquei 

desapontado, mas também confuso: como a igreja mudou a ponto de não ser 

mais diferente da humanidade? Lentamente, perdi o amor e a fé que tivera 

antes e, no domingo, quando ia à igreja, sentia-me muito menos revigorado. Eu 

nem queria cantar. Toda semana, eu ficava do lado de fora tomando café ou 

tirava uma soneca rápida sentado durante a missa. Quando o sermão acabava, 

eu jogava minha doação e saía. Havia sempre um sentimento de tristeza ou 

desamparo em meu coração. 

Um domingo, em agosto de 2016, conheci a irmã Li Min, que veio da 

América do Norte e era colega de classe das irmãs Gao Xiaoying e Liu Fang. 

Todas elas acreditavam no Senhor. Nós começamos a conversar enquanto 

estávamos sentados no gramado. Conversamos muito e chegamos ao assunto 

do ambiente eclesial, e contei tudo o que vi na igreja. Depois que a irmã Li Min 

ouviu o que eu falei, ela assentiu e disse: “Hoje em dia, não apenas sua igreja 

ficou assim, mas todo o mundo religioso perdeu a obra do Espírito Santo. Eles 

caíram na escuridão e na desolação. O Senhor Jesus profetizou uma vez: ‘E, 

por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará’ (Mateus 

24:12). Já é o período dos últimos dias, e a anarquia está crescendo cada vez 

mais na religião. Os pastores e presbíteros não cumprem os mandamentos do 

Senhor Jesus, não trilham o caminho Dele e acham que não tem problema viver 

assim em pecado. Todos nós sabemos que o florescimento da igreja é o fruto 

obtido pela obra do Espírito Santo. Hoje, Deus já realizou uma nova obra, e a 

obra do Espírito Santo foi transmitida a um grupo de pessoas que aceitam e 

obedecem à nova obra de Deus. Os pastores e presbíteros da religião não levam 

os crentes a buscar e investigar a obra de Deus nos últimos dias, mas resistem 

e condenam a nova obra Dele, disseminando todos os tipos de rumores e 

equívocos para impedir que as pessoas retornem para Deus. Eles encaram o 

ódio e a rejeição de Deus, de modo que todo o mundo religioso está sem a 

bênção Dele, perdeu completamente a obra do Espírito Santo, e foi deixado de 

lado e eliminado pelo Senhor. Então, a religião se torna cada vez mais desolada 

e sombria. É como no tempo em que o Senhor Jesus se encarnou para realizar 
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a obra. A obra do Senhor Jesus inaugurou a Era da Graça e pôs fim à Era da Lei. 

E porque aquelas pessoas que seguiram o Senhor Jesus aceitaram e obedeceram 

à nova obra de Deus, elas ganharam a obra do Espírito Santo, enquanto, ao 

contrário, o Espírito Santo não operou entre aquelas pessoas que não aceitaram 

o Senhor Jesus e ainda permaneceram no templo. Assim, o templo, que uma 

vez foi preenchido com a glorificação de Deus e onde os crentes O adoravam, 

tornou-se um lugar para fazer negócios e um covil de ladrões. Isso quer dizer 

que a razão para a desolação da igreja, sob um aspecto, é causada pelos pastores 

e presbíteros que não aderem aos mandamentos de Deus, nem cumprem a 

palavra Dele, e praticam atos malignos. Sob outro aspecto, a desolação é trazida 

por Deus estar realizando uma nova obra, pela obra do Espírito Santo que se 

transformou e por pessoas que não alcançaram os passos de Deus. No entanto, 

a vontade de Deus está presente na desolação da igreja e há uma verdade que 

pode ser encontrada nela. Através da desolação da igreja, Deus compeliu todos 

aqueles que creem Nele com o coração verdadeiro e que têm sede da verdade a 

deixar a religião para trás, para que possam buscar a obra do Espírito Santo, 

alcançar os passos de Deus e entrar na presença Dele para obter Sua obra e 

salvação atuais”. 

Ouvindo o que a irmã Li comungava, assenti e disse: “O que você disse está 

correto. Com certeza é assim. Eu nunca fui capaz de entender esse problema, 

pois a igreja era originalmente um lugar para adorar a Deus, mas não há mais 

diferença entre a igreja e a sociedade em geral. Além disso, não há nova luz no 

que os pastores pregam, nem qualquer prazer em ouvi-los, e as pessoas agora 

vivem nas trevas. Acontece que ainda não alcançamos a nova obra de Deus, 

então, o que devemos fazer para que isso aconteça?” A irmã Li disse: “O Senhor 

Jesus há muito retornou. Nos últimos dias, Deus está encarnado como homem 

para expressar a verdade sob o nome de Deus Todo-Poderoso. Ele realizou um 

estágio da obra de julgar e purificar a humanidade. Temos que alcançar a obra 

de Deus nos últimos dias e aceitar o julgamento da palavra Dele, e, então, 

poderemos obter a obra do Espírito Santo”. Quando ouvi que o Senhor Jesus já 

havia retornado para realizar um estágio da obra de julgamento, fiquei 

espantado. Pensei: “O julgamento não é para punir uma pessoa depois que ela 

é condenada? Deus vem nos últimos dias para julgar aquelas pessoas que não 

creem Nele e nós que cremos no Senhor Jesus já fomos absolvidos de nossos 
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pecados e fomos agraciados com a salvação. Não precisamos receber o 

julgamento de Deus, pois quando o Senhor vier, Ele nos elevará diretamente ao 

reino celestial. Como Ele pôde vir para nos julgar?” Com esse pensamento, criei 

minha própria opinião. Naquele momento, a irmã Liu Fang disse: “Irmão, eu já 

estou investigando a obra de Deus Todo-Poderoso dos últimos dias há uma 

semana com a irmã Gao. Nós reconhecemos que a palavra de Deus Todo-

Poderoso é a voz de Deus. Deus Todo-Poderoso é de fato o Senhor Jesus que 

retornou. Leia a palavra de Deus Todo-Poderoso e você entenderá. A razão pela 

qual o Senhor Jesus voltou para realizar a obra de julgamento é que, embora 

nós, que cremos no Senhor, estejamos perdoados de nossos pecados, ainda 

vivemos o tempo todo em meio ao pecado, do qual não podemos nos libertar. 

Não há como nos libertarmos da escravidão e do controle do pecado, e, de fato, 

realmente precisamos de Deus para expressar a verdade para nos julgar e nos 

purificar e erradicar nossa natureza pecaminosa e nosso caráter satânico 

corrupto. A obra de julgamento de Deus Todo-Poderoso nos últimos dias é uma 

nova e notável obra construída sobre o fundamento da obra redentora do 

Senhor Jesus. Ela purifica e salva completamente os homens através do 

julgamento da palavra e leva as pessoas a um lugar maravilhoso”. Depois  disso, 

elas comungaram mais algumas verdades comigo pacientemente. Mas não 

importava o que elas dissessem, eu simplesmente não conseguia aceitar que o 

Senhor estava voltando para julgar aqueles que acreditavam Nele. Ao mesmo 

tempo em que eu estava em conflito, também estava com a mente perplexa: as 

irmãs Gao e Liu eram crentes muito piedosas, e todos reconheciam a crença e o 

amor que elas tinham pelo Senhor, então como podiam acreditar que o Senhor 

Jesus estava voltando para julgar a nós que acreditamos Nele e que Ele não nos 

elevaria diretamente ao reino dos céus? Será que havia algum mistério da 

verdade que eu não conhecia? 

Como eu estava pensando, a irmã Li Min pegou um livro e disse para mim 

com seriedade: “Irmão, o Senhor Jesus disse: ‘Bem-aventurados os 

humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus’ (Mateus 5:3). 

Não saia tirando conclusões, certo? Vamos primeiro ver se a palavra de Deus 

Todo-Poderoso é a voz de Deus, se ela pode prover vida para nós, e se ela pode 

nos purificar e nos salvar. Assim, saberemos se Deus Todo-Poderoso é o Senhor 

Jesus que retornou. As ovelhas de Deus escutarão a voz de Deus, então vamos 
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ler Sua palavra juntos!” Eu estava um pouco relutante em meu coração e não 

respondi à pergunta dela. As três irmãs ficaram um pouco tristes ao ver minha 

atitude. De repente, a irmã Liu sugeriu: “Primeiro vamos orar e depois ler um 

pouco mais da palavra de Deus!” Depois que ela disse isso, as três irmãs 

começaram a orar e eu tive que acompanhá-las. Ainda assim, enquanto orava, 

mal consegui acalmar meu coração. Mesmo que eu não pudesse ouvir sobre o 

que as irmãs estavam orando, fiquei comovido com a vivacidade delas. Elas 

tratavam Deus com uma atitude de sinceridade e procuraram a vontade Dele 

em tudo. Elas esperavam que eu investigasse a obra de Deus nos últimos dias e 

isso também veio do amor de Deus por mim. Depois da oração, a irmã Li me 

entregou um livro e disse com sinceridade: “A maioria das perguntas desse livro, 

Cem perguntas e respostas sobre investigar o caminho verdadeiro, existe entre 

pessoas de todas as denominações. Para cada pergunta, passagens relacionadas 

são escolhidas da palavra de Deus para explicá-la. Vá em frente e dê uma 

olhada”. Eu não queria levar o livro, mas vendo como elas eram sinceras, olhei 

novamente para a irmã Gao e a irmã Liu, e o quanto elas esperavam que eu 

investigasse e buscasse. Eu pensava no quanto era realmente importante 

receber a vinda do Senhor e que eu não deveria tratar o assunto com descuido. 

Com isso, aceitei o livro e disse: “Tudo bem, estou  disposto a aceitar este livro. 

Vamos parar por aqui hoje. Vou ler o livro primeiro e depois conversaremos”. 

Depois que voltei para casa, coloquei o livro de lado e meus pensamentos 

estavam todos embaralhados. Pensei sobre o que a irmã Li Min tinha 

comungado e tive a sensação de que tudo era claro e distinto. Cada frase que ela 

disse era um fato, mas o que eu não conseguia entender era: por que o Senhor 

realizaria um estágio da obra de julgamento após Seu retorno? Depois de 

contemplar com cuidado, eu ainda não entendia. Mas em relação à segunda 

vinda do Senhor, como eu já tinha ouvido a respeito, não podia criar minhas 

próprias regras cegamente e me sentar resignado com o meu destino. Pensei 

que seria também uma boa ideia dar uma olhada no livro e ver pontos de vista 

diferentes. Assim, passei seis dias lendo todo o livro. Vi que Deus Todo-

Poderoso revelou muitas verdades e mistérios de que eu nunca tinha ouvido 

falar. Isso me permitiu obter grande provisão, e também, quando li as palavras 

de Deus Todo-Poderoso, senti que havia muitas coisas que foram ditas no 

mesmo tom do Senhor Jesus. Havia autoridade e poder como se fosse a voz de 
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Deus falando. Então, depois que terminei de ler o livro, eu queria entender 

ainda mais o que estava por trás da obra de julgamento feita por Deus Todo-

Poderoso. Decidi encontrar a irmã Gao para pedir esclarecimentos. 

No dia seguinte, fui à casa da irmã Gao e encontrei alguns de seus amigos. 

Todos eles aceitaram a obra de Deus Todo-Poderoso nos últimos dias e estavam 

reunidos comungando uns com os outros. Nós nos cumprimentamos e a irmã 

Li Min foi direto ao ponto me perguntando: “Irmão, que noções você ainda 

mantém? Quais aspectos da obra de Deus nos últimos dias você ainda quer 

entender? Nós podemos comungar juntos”. Eu disse: “Você mencionou que a 

igreja ficou desolada porque a obra do Espírito Santo está avançando nos 

últimos dias. Eu posso aceitar isso, mas nós que cremos no Senhor já tivemos 

nossos pecados absolvidos, e Ele não nos vê como pecadores. Por que Deus quer 

realizar mais um estágio da obra de julgamento? Não podemos ser levados para 

o reino celestial sem passar por essa etapa? Quando Deus julga alguém, essa 

pessoa não é considerada pecadora? Não devem ser todas punidas? Como elas 

podem ainda ser levadas para o reino celestial?” A irmã Li Min disse: “No que 

diz respeito às noções da maioria das pessoas, o Senhor retornou para julgar os 

incrédulos, que não acreditavam em Deus. Como Deus julgou as pessoas, elas 

foram tidas como pecaminosas e punidas, e aqueles que acreditavam Nele 

tiveram seus pecados absolvidos. Assim, elas creem que o Senhor retornará 

para levá-las diretamente ao reino celestial, não para julgá-los. Por isso, 

recusam-se a aceitar a obra de julgamento de Deus nos últimos dias. Isso é 

interpretar de modo totalmente equivocado a vontade de Deus e demonstra que 

a pessoa não conhece a obra Dele. Na verdade, a obra de Deus Todo-Poderoso 

nos últimos dias — de expressar a verdade e de julgar e purificar o homem — é 

para elevar os crentes ao reino celestial. Todos nós sabemos que a Bíblia diz: 

‘Comece o julgamento pela casa de Deus’ (1 Pedro 4:17). Essa profecia nos 

fala claramente que a obra de julgamento de Deus nos últimos dias começa 

primeiro pela casa de Deus. Isto é, começa com aquelas pessoas que acreditam 

em Deus de coração e aceitam a obra Dele nos últimos dias. Então, nós 

consideramos errada a noção de que crer no Senhor Jesus significa que alguém 

não precisa aceitar a obra de julgamento de Deus. Nos últimos dias, Deus usa 

Suas palavras para julgar todos aqueles que se colocam diante de Seu trono, e 

purifica e salva essas pessoas. Antes da calamidade, Ele reúne um grupo de 
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vencedores e, depois, quando ela cair sobre o mundo, Ele recompensará os bons 

e punirá os maus. É assim que a obra de julgamento de Deus nos últimos dias 

acontece. Ninguém é capaz de escapar da obra de julgamento de Deus nos 

últimos dias, mas quanto àquelas pessoas que aceitam e obedecem ao 

julgamento de Deus, elas são purificadas, salvas e aperfeiçoadas. Aqueles que 

recusam e resistem à obra de julgamento de Deus nos últimos dias, embora 

possam se esconder do julgamento da palavra Dele, não podem escapar da 

catástrofe no final. Isso é um fato! A razão pela qual Deus quer nos julgar nos 

últimos dias é dita muito claramente na palavra de Deus Todo-Poderoso. 

Vamos ler juntos uma seção da Sua palavra. Deus Todo-Poderoso diz: ‘Você só 

sabe que Jesus descerá durante os últimos dias, mas como 

exatamente Ele descerá? Um pecador como você, que acaba de ser 

redimido, e não foi mudado ou aperfeiçoado por Deus, pode ser 

segundo o coração de Deus? Para você, você que ainda é do seu 

antigo eu, é verdade que você foi salvo por Jesus, e que você não é 

contado como pecador por causa da salvação de Deus, mas isso não 

prova que você não é pecador e não é impuro. Como você pode ser 

santo se não foi mudado? Internamente, você é assolado por 

impurezas, é egoísta e ignóbil, mas ainda deseja descer com Jesus — 

quem dera você ter tanta sorte! Você pulou uma etapa em sua crença 

em Deus: você foi meramente redimido, mas não foi mudado. Para 

você ser segundo o coração de Deus, Deus deve fazer pessoalmente 

a obra de mudar e limpar você; se você é apenas redimido, será 

incapaz de alcançar a santidade. Dessa forma, você não será 

qualificado para compartilhar as boas bênçãos de Deus, pois você 

perdeu um passo na obra de Deus de gerenciar o homem, que é o 

importante passo de mudar e aperfeiçoar. Assim, você, um pecador 

que acaba de ser redimido, é incapaz de herdar diretamente a 

herança de Deus’ (de ‘Sobre denominações e identidade’ em “A Palavra 

manifesta em carne”). Compreendemos pela palavra de Deus que crendo no 

Senhor Jesus nossos pecados são meramente perdoados. Isso não significa que 

não pecamos nem que somos sem pecado. Na realidade, todos nós vivemos no 

ciclo vicioso de cometer e depois confessar nosso pecado, e ainda precisamos 

que Deus expresse Sua palavra para nos julgar e purificar. Quando estivermos 
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limpos, estaremos qualificados para ser elevados ao reino celestial. Está 

registrado na Bíblia: ‘…santificai-vos, e sede santos, porque Eu sou 

santo’ (Levítico 11:44). ‘…a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor’ 

(Hebreus 12:14). Deus é puro e santo. Pessoas contaminadas e corruptas não 

podem ver o rosto de Deus e não estão aptas para entrar no reino de Deus. A 

obra da redenção realizada pelo Senhor Jesus apenas nos absolveu de nossos 

pecados, mas não nos isentou de nosso caráter corrupto e natureza pecaminosa. 

Portanto, nossa arrogância, presunção, engano e astúcia, egoísmo e desprezo, 

mal e ganância, aversão à verdade, amor à injustiça e outros caracteres 

satânicos corruptos ainda permanecem. Esses caracteres corruptos são 

precisamente a fonte que nos leva a pecar e a resistir a Deus. Se elas não são 

eliminadas, muitas vezes pecamos, competimos por fama e riqueza, temos 

ciúmes e conflitos, mentimos e enganamos, nos exaltamos, damos testemunho 

de nós mesmos e muito mais. Especialmente quando a obra de Deus não se 

adequa com nossas noções, nós ainda confiamos em nossos conceitos e 

imaginações ao julgar, negar e acusar a Deus e resistir à Sua obra. Como pessoas 

assim, que resistem a Deus, podem ser elevadas ao reino celestial? Deus 

expressa a verdade e realiza a obra de julgamento nos últimos dias, e Seu 

objetivo ao fazê-lo é purificar os caracteres satânicos corruptos que mantemos 

dentro de nós, bem como realizar nosso sonho de sermos levados ao reino 

celestial. Quando aceitamos o julgamento de Deus e nos libertamos de nosso 

caráter corrupto, alcançamos a purificação e a transformação. Assim, 

estaremos qualificados para herdar a promessa de Deus e sermos levados por 

Ele para o reino celestial”. 

Depois de ouvir o que a irmã comungou e a palavra de Deus Todo-Poderoso, 

pensei: depois que alguém começa a crer no Senhor, o fato de que seus pecados 

são perdoados não significa que a pessoa não cometa pecado. Isso é mesmo 

verdade! Olhando para os membros da igreja, desde os pastores e presbíteros 

até os membros comuns, inclusive eu, todos estão vivendo em estado de pecado 

durante o dia e confessando à noite, e ninguém escapou da escravidão e do 

controle do pecado. Parece que as pessoas certamente serão incapazes de ver o 

rosto do Senhor sem passar pelo julgamento e purificação da palavra de Deus! 

Quando formulado assim, vemos que é absolutamente necessário que Deus 

venha e realize um estágio da obra de julgamento e purificação do homem! No 
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passado, acreditei que se alguém tivesse fé no Senhor Jesus, essa pessoa não 

teria que ser julgada. Pensava que, quando o Senhor viesse, Ele julgaria aquelas 

pessoas que não creram Nele. Agora entendo que essa noção não está de acordo 

com a vontade de Deus, e que é uma crença errônea. Então, a Irmã Gao passou 

para mim um vídeo com canto e dança da Igreja de Deus Todo-Poderoso, 

chamado A alegria na boa terra de Canaã: “Voltei para a família de  Deus, 

animada e feliz. Em conhecer o verdadeiro Deus, entreguei-lhe meu coração. 

Mesmo passando pelo Vale das Lágrimas, eu vi a beleza de Deus. Meu amor por 

Deus cresce dia a dia, Deus é a fonte da alegria. Encantada com a beleza de Deus, 

meu coração está ligado a Ele. Nunca amarei Deus o bastante, louvores jorram 

no meu coração”. A música toda foi alegre, comovente e muito inspiradora. Eu 

vi que o rosto de todos os irmãos e irmãs no vídeo estava cheio de felicidade, e 

era impossível não cantar junto. Nós começamos a dançar junto com a música 

e nosso coração ficou realmente comovido. Vi que os irmãos e irmãs que tinham 

a provisão da palavra de Deus eram abençoados e alegres. Embora tivessem 

passado pelo julgamento e castigo de Deus, eles não se preocupavam, mas 

estavam libertos, livres, alegres e felizes. Pensei em como minha própria fé e 

entusiasmo na religião desapareceram. Tudo o que eu vi foi a desolação e a 

escuridão da igreja, mas os irmãos e irmãs da Igreja de Deus Todo-Poderoso 

estavam cheios da obra do Espírito Santo. Eles comungavam sobre a verdade 

com iluminação e louvavam a Deus com vigor. Eles estavam dando testemunho 

de Deus com grande entusiasmo e energia. Os dois mundos pareciam muito 

diferentes quando comparados. Naquele momento, eu me senti como um órfão 

à deriva que havia voltado para casa e estava aproveitando o calor do abraço de 

uma mãe. Pensei: existe realmente a verdade para ser buscada aqui. Devo ouvir 

bem o que os irmãos e irmãs comungam sobre a verdade da obra de julgamento 

de Deus nos últimos dias, para que eu não perca a chance de ser elevado ao 

reino celestial quando o Senhor voltar. 

Depois disso, a irmã Li leu para nós mais duas passagens da palavra de 

Deus: “Por meio de que a perfeição de Deus é realizada pelo homem? 

Por meio de Seu caráter justo. O caráter de Deus consiste 

principalmente em justiça, ira, majestade, julgamento e maldição, e 

Seu aperfeiçoar do homem é principalmente através do julgamento. 

Algumas pessoas não entendem e perguntam por que Deus só é 
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capaz de tornar o homem perfeito através do julgamento e da 

maldição. Eles dizem: ‘Se Deus amaldiçoasse o homem, ele não 

morreria? Se Deus julgasse o homem, ele não seria condenado? 

Então, como ele ainda pode ser aperfeiçoado?’ Tais são as palavras 

das pessoas que não conhecem a obra de Deus. O que Deus 

amaldiçoa é a desobediência do homem e o que Ele julga são os 

pecados do homem. Embora Ele fale com severidade e sem a menor 

sensibilidade, Ele revela tudo o que está dentro do homem e, através 

dessas palavras severas, Ele revela o que é essencial dentro do 

homem, e ainda por meio desse julgamento, Ele proporciona ao 

homem um profundo conhecimento da essência da carne e, assim, 

o homem se submete à obediência diante de Deus. A carne do 

homem é do pecado e de Satanás, ela é desobediente e objeto do 

castigo de Deus — e assim, para permitir que o homem se conheça, 

as palavras do julgamento de Deus devem vir sobre ele e deve ser 

empregado todo tipo de refinamento; só então a obra de Deus pode 

ser eficaz” (de ‘Somente experimentando provações dolorosas é possível 

conhecer a beleza de Deus’ em “A Palavra manifesta em carne”). “O que a obra 

de julgamento produz é o entendimento do homem da verdadeira 

face de Deus e da verdade sobre a própria rebelião. A obra de 

julgamento permite que o homem ganhe bastante entendimento da 

vontade de Deus, do propósito da obra de Deus e dos mistérios que 

lhe são incompreensíveis. Também permite que o homem 

reconheça e conheça sua substância corrupta e as raízes de sua 

corrupção, bem como descubra a fealdade do homem. Esses efeitos 

são todos produzidos pela obra de julgamento, pois a substância 

dessa obra é, de fato, a obra de abrir a verdade, o caminho e a vida 

de Deus a todos aqueles que têm fé Nele” (de ‘Cristo realiza a obra do 

julgamento com a verdade’ em “A Palavra manifesta em carne”). 

A irmã Li comungou conosco, dizendo: “Depois que fomos corrompidos 

por Satanás, todos vivíamos sob a dominação dele e nos tornamos degenerados 

que resistiam a Deus. Com base na substância justa e santa de Deus, todos nós 

fomos alvos da maldição e destruição Dele, mas não é a vontade de Deus 

destruir a humanidade, mas, sim, salvá-la. Então, a fim de resgatar as pessoas 
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da dominação de Satanás, Deus expressa a palavra nos últimos dias e realiza a 

obra de julgar e purificar o homem. A obra do juízo é, na verdade, Deus usando 

Sua palavra para expor as palavras, ações, natureza e essência das pessoas, que 

são contrárias e resistem a Ele. É fazer com que as pessoas conheçam a essência 

e a verdadeira condição de sua corrupção e reconheçam o caráter justo e santo 

de Deus, a fim de alcançar um ponto de autodepreciação e de verdadeiro 

arrependimento e transformação. É para se libertar do caráter satânico 

corrupto e ser obtido por Deus. Dessa maneira, as pessoas receberão a salvação. 

Somente através do julgamento e castigo da palavra de Deus somos capazes de 

ver que estamos cheios de corrupção. Em todos os momentos e lugares, 

exibimos o caráter corrupto de egoísmo, arrogância, traição e ganância. 

Estamos cheios de noções e imaginações, desejos extravagantes e exigências 

sem razão para com Deus. Não temos qualquer consciência ou razão, nem 

lealdade ou obediência. Quanto mais aceitamos o julgamento de Deus, mais 

reconhecemos quão profundamente estamos corrompidos e que, de fato, não 

temos humanidade. Começamos a sentir nojo de nós mesmos e a nos odiar em 

nosso coração. Quanto mais aceitarmos o julgamento de Deus, mais veremos a 

santidade e a justiça Dele, e mais nossos corações O reverenciarão. Estaremos 

dispostos a ir contra nossos desejos carnais e viver de acordo com a palavra de 

Deus. Posteriormente, uma transformação ocorrerá em nossas perspectivas 

sobre as coisas e nossa natureza corrupta, e começaremos a viver como um 

homem real. Provar o julgamento e o castigo de Deus é uma salvação e um amor 

enormes. Sem o julgamento e o castigo de Deus, todos nós seríamos destruídos”. 

Fiquei muito comovido quando a irmã comungou sobre esse ponto, e vi o 

quão grande e verdadeiro é o amor de Deus. Ele é o Deus que ama a humanidade! 

Fui eu que entendi mal a boa intenção de Deus em salvar as pessoas. Eu pensava 

que Ele julgava as pessoas para determinar sua culpa e puni-las, mas nunca 

pensei que o fato de Deus expressar Sua palavra e julgar as pessoas nos últimos 

dias era um amor ainda mais verdadeiro, nem que era uma salvação ainda 

maior para nós! Graças a Deus Todo-Poderoso! Através da leitura da palavra de 

Deus Todo-Poderoso e do que as irmãs comungaram, adquiri alguma 

compreensão da obra de julgamento de Deus e eliminei minhas noções erradas 

sobre Ele. Cheguei à firme crença de que Deus Todo-Poderoso não é outro senão 

o Senhor Jesus, que retornou, e me dispus a aceitar a obra de julgamento de 
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Deus. Eu emergi da névoa, e meu rosto irradiava um sorriso alegre. A irmã Li 

disse com alegria: “Graças a Deus por liderar você. Tudo isso é o fruto obtido 

através da palavra de Deus. Isso nos permite ver que, antes de compreender a 

verdade, embora tenhamos noções sobre Deus e Sua obra, basta procurarmos e 

aceitarmos a verdade e ouvirmos a palavra de Deus para entender a verdade e 

ter conhecimento da obra de Deus, e nossas noções e imaginações serão 

dissipadas como nuvens ou fumaça. Então, poderemos compreender a vontade 

de Deus e não O entenderemos mal novamente”. Eu assenti com alegria e 

agradeci a Deus por Sua salvação. 

Depois de aceitar a obra de Deus nos últimos dias, instalei um aplicativo 

de mensagens no meu telefone para que a irmã Gao e os outros irmãos 

pudessem compartilhar comigo alguns filmes gospel, videoclipes e hinos da 

Igreja de Deus Todo-Poderoso. Quando eu vi o filme chamado Do trono flui a 

água da vida, fiquei muito impactado. A situação desoladora da igreja do filme 

era como a nossa própria, e o filme mostrou as origens dessa desolação com 

perfeita clareza. Como a obra de Deus havia se transformado e Ele não estava 

mais operando dentro das igrejas, as pessoas que se recusavam a aceitar a obra 

de Deus Todo-Poderoso nos últimos dias estavam famintas. Aquelas que 

aceitaram a palavra de Deus Todo-Poderoso alcançaram a provisão da água da 

vida de Deus e não tinham mais sede. Elas atingiram a bênção de viver face a 

face com Deus. Quando assisti ao filme Esperando, não pude deixar de suspirar. 

O velho pastor do filme acreditou no Senhor toda a sua vida e achava que sua 

obra tinha mérito. Ele estava apenas esperando que o Senhor viesse para que 

pudesse ser elevado. Mas ele se apegou à crença de que, quando o Senhor vier, 

Ele descerá sobre uma nuvem e lhe dará a revelação em primeiro lugar. Por 

causa dessa teimosia, ele resistiu e recusou a obra de Deus nos últimos dias, por 

isso, no final, ele estava olhando para o céu, esperando por uma nuvem e 

morrendo com pesar. Essa amarga lição fez as pessoas pensarem 

profundamente! Ao mesmo tempo, regozijei-me em meu coração e agradeci a 

Deus Todo-Poderoso por me salvar, um filho rebelde que só buscava obter 

bênçãos Dele, mas relutava em aceitar Seu julgamento e purificação. Ele me 

levou diante do Seu trono para obter Sua salvação nos últimos dias. 

Agora eu entrei na vida na Igreja de Deus Todo-Poderoso e, 

experimentando verdadeiramente o julgamento e o castigo da palavra Dele, 
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comecei lentamente a perceber o modo real e prático com que Deus realiza a 

obra de julgamento. Quando Ele disseca a natureza traiçoeira dos seres 

humanos, sinto que não tenho mentiras em meu discurso e não admito a 

situação real revelada nas palavras de Deus. No entanto, quando me deparo 

com Deus dando-me um ambiente prático para revelar as coisas, 

involuntariamente deixo escapar mentiras para proteger o meu interesse 

próprio e minha vaidade. Além disso, tenho traição e engano em meu coração e 

também muitos segredos que não quero tornar públicos. Isso me fez ver que 

tudo que a palavra de Deus revela é a verdade e a situação real, a natureza e a 

essência do homem. Só então fiquei convencido da palavra de Deus e tive um 

desejo urgente de buscar a verdade e transformar minha própria natureza 

traiçoeira. Depois dessa experiência, percebi que, se não fosse pelo julgamento 

e pelo castigo práticos de Deus, nunca teria conhecido minha natureza 

traiçoeira. Eu também não teria sido capaz de realizar a verdade para ganhar 

transformação em meu próprio caráter traiçoeiro. O julgamento e o castigo de 

Deus foram de fato purificação e salvação para mim e eram um tipo diferente 

de amor. Quero valorizar bem esse tipo especial de amor e aceitar o julgamento 

e castigo de Deus. Eu quero me transformar logo para ser uma pessoa que 

satisfaz a Deus. 

 

10. O reino dos céus realmente está na terra 

Por Chen Bo, China 

O maior desejo que nós crentes temos é o de sermos capazes de entrar no 

reino dos céus e desfrutarmos da felicidade eterna que o Senhor concede ao 

homem. Cada vez que eu ouvia um pastor pregar que o lugar que o Senhor irá 

preparar para nós no futuro está no céu e que nele haverá campos de ouro e 

paredes de jade, pedras preciosas reluzirão em toda parte, e que poderemos 

comer o fruto da árvore da vida e beber a água do rio da vida, que não haverá 

mais dor, lágrimas nem tristeza, e que todos serão livres e libertos, eu ficava 

extremamente emocionada e feliz. Eu ansiava muito por esse lugar, e minha 

vida de labuta e tristeza na terra de fato fazia eu me sentir muito cansada. Então, 

eu corria para lá e para cá e me e me despendia com entusiasmo pelo Senhor; 

pregava o evangelho, ajudava igrejas a se estabelecerem e nunca parava, não 

importando o quão doloroso ou difícil fosse o trabalho. Especialmente agora 
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que estamos nos últimos dias e o Senhor voltaria em breve e nos levaria a todos 

de volta ao lar celestial, trabalhei e me despendi de maneira ainda mais ativa. 

Um dia, fui à casa da minha irmã para ver nossa mãe. Antes de eu sair de 

lá, minha irmã me deu um livro, insistindo para que eu o lesse com cuidado. 

Pensei comigo mesma: “Este livro é com certeza uma obra espiritual. Meu 

espírito está muito seco hoje em dia, não parece que o Senhor está comigo e não 

me sinto iluminada ao ler a Bíblia. Quando eu voltar para casa, vou ler este livro 

com cuidado. Talvez ele possa me dar algo”. Depois de chegar em casa, abri o  

livro e comecei a lê-lo, e antes que percebesse, fui sugada pelas palavras do livro. 

Quanto mais eu lia, mais gostava e sentia que havia luz nessas palavras, que elas 

eram iluminadas pelo Espírito Santo, que não havia como elas serem ditas por 

uma pessoa normal. Desde que li o livro, passei a entender algumas verdades 

que não entendia antes ao ler a Bíblia, e em minha mente passei a sentir clareza 

e alegria. Estou disposta a orar para me aproximar do Senhor e minha fé 

aumentou. Minha condição espiritual melhorou muito. Eu pensei: “Somente a 

obra do Espírito Santo pode prover o homem com fé e força, e prover e nutrir o 

espírito do homem. As palavras neste livro certamente vêm Dele. Como 

resultado disso, a primeira coisa que faço todas as manhãs quando acordo é ler 

este livro”. 

Um dia, abri o livro e li a seguinte passagem: “Deus entrar no descanso 

significa que Ele não vai mais executar a Sua obra de salvação da 

humanidade. A humanidade entrar no descanso significa que todos 

os homens vão viver na luz de Deus e sob Suas bênçãos; não haverá 

nenhuma corrupção satânica nem quaisquer injustiças vão 

acontecer. A humanidade viverá normalmente sobre a terra e sob o 

cuidado de Deus” (de ‘Deus e o homem entrarão em descanso juntos’ em “A 

Palavra manifesta em carne”). Parei aí. Meu coração deu um pulo e pensei: “No 

futuro, o homem vai viver na terra? O Senhor Jesus não prometeu que no futuro 

viveríamos nos céus? Por que essas palavras estão dizendo que estaremos na 

terra? Como isso pode ser possível? Estou interpretando isso mal? Por isso reli 

a passagem cuidadosamente, e as palavras realmente diziam que no futuro o 

homem vai viver na terra. Então, o que isso significa? Isso não fazia sentido. Eu 

tinha que entender o que isso realmente significava. Por isso continuei lendo: 

“Deus tem o destino de Deus e o homem tem o destino do homem. 
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Mesmo descansando, Deus continuará a guiar toda a humanidade 

em sua vida na terra. Estando na luz de Deus, o homem adorará o 

único Deus verdadeiro no céu. […] Quando a humanidade entra no 

descanso, significa que o homem se tornou uma criação verdadeira; 

a humanidade vai adorar Deus a partir da terra e terá uma vida 

humana normal. As pessoas não vão mais desobedecer nem resistir 

a Deus; elas vão retornar à vida original de Adão e Eva” (de ‘Deus e o 

homem entrarão em descanso juntos’ em “A Palavra manifesta em carne”). 

Quanto mais eu lia, mais me sentia confusa: “O homem vai adorar a Deus na 

terra? Como isso vai ser? A Bíblia não diz que isso acontecerá nos céus? Como 

pode ser na terra?” Peguei minha Bíblia e a abri em João 14:2-3, e li a passagem 

onde o Senhor Jesus Cristo diz: “Na casa de meu Pai há muitas moradas; 

se não fosse assim, eu vo-lo teria dito; vou preparar-vos lugar. E, se 

eu for e vos preparar lugar, virei outra vez, e vos tomarei para mim 

mesmo, para que onde eu estiver estejais vós também”. O Senhor Jesus 

diz que Sua ressurreição e ascensão aos céus foram para preparar um lugar para 

nós, e assim, nosso destino deveria estar nos céus. Esta é a promessa do Senhor 

Jesus! Pensei: “O que este livro está dizendo é diferente do que o Senhor Jesus 

diz, então não posso continuar lendo”. Depois de fechar o livro eu estava em um 

estado mental muito confuso, pois não sabia o que era certo. Assim, orei ao 

Senhor com persistência: “Ah, Senhor, por favor, guia-me. O que devo fazer? 

Devo ler este livro ou não? Ah, Senhor, por favor, ilumina-me, orienta-me…” 

Logo após orar, pensei em como, depois de ler este livro, senti-me mais próxima 

no meu relacionamento com o Senhor Jesus, mais entusiasmada com minha fé 

Nele e que meu espírito estava sendo nutrido. Se eu largasse este livro e parasse 

de lê-lo, voltaria à minha condição anterior, em que meu espírito se sentia seco. 

Uma vez que este livro fez muito por mim, uma vez que eu pude ter certeza de 

que veio do Espírito Santo e que não poderia estar enganado, pois vinha do 

Espírito Santo, mesmo que estas palavras não estivessem de acordo com 

minhas concepções, eu não deveria renunciá-las por esse motivo e não lê-las. 

Enquanto pensava sobre isso, resolvi que deveria continuar lendo antes de 

decidir. 

Então peguei o livro novamente e continuei lendo: “O local de descanso 

do homem é na terra e o local de descanso de Deus é no céu. 
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Enquanto o homem adorar a Deus em repouso, ele viverá na terra, 

e enquanto Deus liderar a parte restante da humanidade em 

repouso, Ele conduzirá os homens desde o Céu, não da terra” (de 

‘Deus e o homem entrarão em descanso juntos’ em “A Palavra manifesta em 

carne”). Continuei refletindo sobre isso. Esta passagem diz que o lugar de 

descanso de Deus está nos céus, e que enquanto o homem descansa, ele vai 

adorar a Deus na terra. Será que o lugar de descanso do homem está realmente 

na terra como estas palavras estão dizendo? Isso é impossível! O Senhor Jesus 

já disse que estaremos onde Ele estiver. Ele ressuscitou e subiu aos céus, e assim, 

certamente também ascenderemos aos céus! Pensei nos meus anos anteriores, 

em como eu havia percorrido tantos caminhos para o Senhor e em como havia 

suportado tanto sofrimento. Não era assim que eu subiria aos céus e não mais 

suportaria o sofrimento na terra? Se for realmente como este livro está dizendo, 

que no futuro o homem ainda viverá na terra, então minhas esperanças não vão 

dar em nada? Fiquei paralisada na minha cama. Senti-me fraca da cabeça aos 

pés. Quanto mais eu pensava nisso, menos conseguia me acalmar. Assim, para 

descobrir isso, corri para a casa da minha irmã. 

Quando cheguei à casa da minha irmã, conheci uma mulher de meia-idade 

que minha irmã me apresentou como sendo a irmã Li. Logo lhes contei meus 

pensamentos após ter lido este livro. Depois de me ouvir, a irmã Li comungou 

comigo, dizendo: “Irmã, todos nós que cremos no Senhor Jesus pensamos que 

Ele prometeu preparar um lugar para o homem e que, onde quer que Ele esteja, 

nos pedirá para ir até lá. O Senhor Jesus subiu aos céus, então, no futuro, 

quando Ele retornar, certamente nos receberá nos céus para vivermos junto 

Dele. Mas alguém de nós pensou se esse tipo de imaginação e raciocínio é 

sustentável? Se fosse assim como imaginamos, que o Senhor Jesus viria e nos 

levaria para viver nos céus, então as palavras do Pai Nosso: ‘Venha o teu 

reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu ’ (Mateus 

6:10), e a profecia do Apocalipse: ‘Eis que o tabernáculo de Deus está com 

os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e Deus 

mesmo estará com eles, e será o seu Deus’ (Apocalipse 21:3), não seriam 

inválidas? Como essas coisas podem acontecer como o previsto? Se o destino 

final que Deus nos dá estava nos céus, então, quando Ele criou o homem, qual 

era o significado de Ele nos fazer viver na terra?” Eu não estava nem um pouco 
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convencida, portanto retruquei: “Mesmo que esses textos sagrados digam essas 

coisas, o Próprio Senhor disse: ‘Vou preparar-vos lugar. E, se eu for e vos 

preparar lugar, virei outra vez, e vos tomarei para mim mesmo, para 

que onde eu estiver estejais vós também’ (João 14:2-3). Depois que o 

Senhor Jesus ressuscitou, Ele subiu aos céus e aqui está dizendo que irá 

preparar um lugar para nós. Diz que onde Ele estiver, nós também estaremos. 

Isso prova que Deus nos prometeu que subiremos aos céus para obtermos a 

vida eterna e não que obteremos a vida eterna na terra. Isso é algo que ninguém 

pode negar!” A irmã Li continuou a falar pacientemente: “Irmã, é verdade que 

o Senhor Jesus está preparando um lugar para os que creem Nele, mas esse 

lugar é na terra ou nos céus? Ele não diz isso com essas palavras, então, no que 

estamos nos baseando quando dizemos que o lugar que Ele está preparando 

para nós está nos céus? Esta é realmente a promessa Dele, ou é nossa própria 

concepção e imaginação? Para os que creem em Deus, todas as coisas devem 

basear-se na palavra do Senhor; não devemos misturar nossas próprias 

concepções e imaginação com a palavra Dele, por isso dizemos que este é o 

significado do Senhor Jesus. Não estamos confiando em nossas próprias ideias 

para explicarmos a palavra do Senhor? Não estamos distorcendo a palavra Dele? 

Assim, não podemos confiar na nossa imaginação e em nossos próprios 

pensamentos e preferências para explicarmos a palavra do Senhor. Se for assim, 

vamos cometer um erro. Em Gênesis 2:7-8 está escrito: ‘E formou Deus Jeová 

o homem do pó da terra, e soprou-lhe nas narinas o fôlego da vida; e o homem 

tornou-se alma vivente. Então plantou Deus Jeová um jardim, da banda do 

oriente, no Éden; e pôs ali o homem que tinha formado’. É claro que no 

princípio Deus criou o homem na terra, e antes de Ele criar o homem, primeiro 

criou todas as coisas para preparar um bom ambiente para o homem existir. 

Assim, podemos ver que Deus quer que moremos na terra. Além disso, no Pai 

Nosso, o Senhor nos faz rezar a Ele para que o Seu reino venha à terra. É 

profetizado no Livro do Apocalipse: ‘O reino do mundo passou a ser de 

nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos’ 

(Apocalipse 11:15). ‘O tabernáculo de Deus está com os homens, pois 

com eles habitará’ (Apocalipse 21:3). Por essas linhas das Escrituras e da 

profecia, podemos ver que o lugar que Deus está preparando para nós está na 

terra, e que nosso destino final no futuro está aqui e não nos céus…” A 
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comunhão da irmã Li foi de encontro às minhas concepções. Simplesmente não 

escutei o que ela disse. Levantei-me e disse-lhe, com raiva: “Pare de falar! Ao 

longo dos anos, tenho corrido, despendido tempo e sofrido pelo Senhor Jesus 

para que eu possa ascender aos céus! O tempo todo tenho esperado 

ansiosamente que o Senhor me leve de volta ao lar celestial, para que eu não 

sofra mais na terra. Você diz que o nosso destino final é na terra. Não posso 

aceitar isso”. Depois de dizer isso, virei-me para sair. Minha irmã caçula correu 

para tentar falar comigo: “Irmãzinha, como você pode ser tão teimosa? Esse 

ponto de vista que você defende está correto? O Senhor Jesus diz ‘vou 

preparar-vos lugar’, você não conhece o verdadeiro significado dessas 

palavras e está mantendo seus próprios pensamentos. Isso não é tolice? Esse 

não é o tipo de atitude que as pessoas que buscam a verdade deveriam ter! O 

Senhor Jesus Cristo que esperamos já retornou, pois Deus Todo-Poderoso é o 

Senhor Jesus Cristo que retornou! O livro que eu dei para você ler é a declaração 

pessoal e as palavras de Deus! O Senhor Jesus que temos esperado vir para nos 

levar todos os dias já retornou. Devemos ouvir com atenção. Não devemos 

desperdiçar de jeito nenhum esta oportunidade extremamente rara!” 

Fiquei espantada ao ouvir minha irmã dizer essas palavras. Não conseguia 

acreditar no que tinha acabado de ouvir: O Senhor Jesus já retornou? Isso é 

verdade? Então minha irmã disse: “Não foi você que disse antes que as palavras 

deste livro vêm do Espírito Santo? Quando você o leu, sentiu que tinha recebido 

muito, que tinha a obra do Espírito Santo e seu relacionamento com o Senhor 

se aprofundou. Agora pense sobre isso: além da palavra do Senhor, quem mais 

fala de uma maneira que alcança esse tipo de efeito? Agora que o Senhor 

retornou para realizar a obra e expressar novas palavras, podemos desfrutar da 

doçura das palavras de Deus. Se não buscarmos e examinarmos, se apenas nos 

apegarmos cegamente às nossas próprias concepções e imaginação, e nos 

apegarmos ao significado literal da Bíblia, sem nos desapegarmos, vamos nos 

arruinar. Em seu tempo, os fariseus que eram versados na Bíblia apegavam-se 

às palavras na Bíblia cegamente, não tentavam de forma alguma questionar se 

o seu próprio entendimento da Bíblia estava correto, ou se estava ou não de 

acordo com a vontade de Deus. Ao contrário, eles achavam que o homem que 

não era chamado de Messias não era o Salvador que viria, não examinaram se 

o caminho do Senhor Jesus Cristo poderia ou não suprir a vida do homem, ou 
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se poderia mostrar ao homem uma senda a praticar. Eles apenas se apegavam 

teimosamente às suas concepções e ideias e cegamente recusavam a salvação 

do Senhor Jesus Cristo, acabando por cometer o crime hediondo de 

crucificarem o Senhor Jesus. Não podemos seguir os passos dos fariseus e 

seguir sua senda de resistir a Deus!” Depois de ouvir as palavras da minha irmã, 

pensei comigo mesma: “O que minha irmã está dizendo é razoável”. A palavra 

do Senhor é a única solução quando o espírito de um homem está seco. 

Lembrei-me de como, desde que comecei a ler as palavras deste livro, a 

condição do meu espírito melhorou cada vez mais, como ele me deu fé em Deus 

e como me fez sentir que Ele está comigo. Até senti que já entendia algumas 

verdades. Será que as palavras deste livro realmente eram as declarações do 

Senhor Jesus que retornou? O retorno do Senhor é muito importante. É melhor 

que eu não recuse e julgue cegamente, devo fazer um esforço para examinar e 

buscar, não posso ser como os fariseus que não buscaram a verdade, que se 

apegaram às suas ideias em resistência a Deus! Neste momento me senti ao 

mesmo tempo agradavelmente surpresa e assustada. Agradavelmente surpresa 

porque cria no Senhor Jesus e esperava que Ele voltasse para me aceitar no 

reino dos céus, onde eu poderia viver uma vida livre de preocupações, não 

precisando mais enfrentar as dificuldades da terra, e hoje ouvi a notícia do 

retorno do Senhor. Esta é verdadeiramente uma ocasião importantíssima e 

jubilosa. Eu estava com medo, porque se Deus Todo-Poderoso é o Senhor que 

retornou, então meu sonho de esperar que Ele me aceitasse no reino dos céus 

se despedaçaria… Intimamente, senti todos os tipos de emoções misturadas, 

não sabia como me sentir. Eu me senti impotente. Eu só pude me dirigir ao 

Senhor em oração: “Ó Senhor! Todos os dias tenho esperado que Tu venhas 

para me levar ao Teu lar celestial, mas estão dizendo que o lugar que Tu 

preparastes para o meu destino final está aqui na terra. Eu realmente sou 

incapaz de confrontar esse fato. Não quero experimentar esses tipos de 

dificuldades na terra. Ah, Senhor! Estou sofrendo agora, por favor, ajuda-me e 

guia-me no caminho a ser seguido daqui por diante”. Depois de orar, pensei nas 

palavras do Senhor Jesus Cristo, em que Ele diz: “Bem-aventurados os 

humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus” (Mateus 5:3). É 

verdade! O Senhor gosta e só permite que os que são pobres em espírito e que 

buscam a verdade entrem no reino dos céus. Eu deveria ser alguém que é pobre 
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em espírito. Somente ouvindo atentamente a comunhão delas eu me 

conformarei com a vontade do Senhor. 

Neste momento, a irmã Li disse: “O Senhor disse: ‘Bem-aventurados os 

limpos de coração, porque eles verão a Deus’ (Mateus 5:8). Devemos 

ouvir a palavra do Senhor Jesus e agir como pessoas de coração puro ao 

recebermos o Seu retorno. Embora a obra que Deus realiza hoje não esteja de 

acordo com nossas concepções e nossa imaginação, ainda assim tudo o que Ele 

faz é bom, pois é tudo para o homem, e entre tudo isso está a vontade Dele, onde 

a verdade pode ser buscada. Se não a entendermos bem, devemos primeiro nos 

afastar e nos esforçar para buscarmos a verdade, para que possamos receber a 

iluminação de Deus e entendermos a vontade Dele. Irmã, abra seu coração e 

fale sobre as coisas que você ainda não entende, e podemos buscar juntas 

através da comunhão”. Senti que o que a irmã Li estava dizendo fazia sentido, 

eu devia me acalmar e buscar, por isso respondi: “Irmã, há uma coisa que não 

entendo. Por que é que nosso destino final não está nos céus, mas sim aqui na 

terra?” A irmã Li abriu a Bíblia em João 3:13 “Ora, ninguém subiu ao céu, 

senão o que desceu do céu, o Filho do homem, que está no céu”, e 

Isaías 66:1 “O céu é o meu trono, e a terra o escabelo dos meus pés”, e 

me pediu para ler estas duas passagens. Depois ela comungou comigo sobre o 

significado delas. Através dessa comunhão da irmã, senti que minha mente de 

repente se esclareceu. Eu também conhecia essas passagens bíblicas, então, 

porque é que nunca meditei nelas antes? O Senhor Jesus claramente diz que, 

exceto pelo Filho do homem, que desceu dos céus, nenhum homem pode 

ascender aos céus, pois os céus são o trono de Deus e a terra é o banquinho dos 

pés de Deus, então como o homem pode merecer subir aos céus? Deus criou o 

homem na terra e o fez viver nela. Desde o dia em que Deus criou o homem, ele 

tem habitado a terra, geração após geração, aumentando gradualmente em 

número. Toda obra que Deus realizou para salvar o homem também tem estado 

na terra. Isso é algo que Deus predestinou há muito tempo. É algo que nenhum 

homem pode mudar. Então, a irmã comunicou sobre a Bíblia, sobre como o 

Senhor disse que Ele prepararia um lugar para nós. Ela explicou que isso 

significava a aparição e a obra de Deus encarnado na terra nos últimos dias e 

que Ele tinha predestinado que nós nasceríamos nos últimos dias, que 

ouviríamos a voz de Deus, seríamos levados para diante do trono de Deus, 
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aceitaríamos o julgamento e a purificação de Deus dos últimos dias e, 

finalmente, seríamos levados para o reino de Deus. Esse é o verdadeiro 

significado das palavras: “Onde Eu estiver estejais vós também” (João 

14:3). Parece que o reino de Deus realmente já está na terra e que o destino final 

da humanidade está na terra e não no céu! Todo esse tempo em que vivi dentro 

de minhas próprias concepções e imaginação, delimitei que Deus retornaria 

para me levar para viver nos céus, mas isso não está de acordo com a vontade 

do Senhor, não está de acordo com os fatos! No entanto, eu ainda não estava 

disposta a viver este tipo de vida na terra onde eu era afligida por Satanás. 

Assim, pouco depois, expliquei o que eu pensava para a irmã Li. 

Depois de me ouvir, a irmã Li abriu o livro “A Palavra manifesta na carne” 

e leu para mim uma passagem da palavra de Deus Todo-Poderoso: “A vida em 

descanso é aquela sem guerra, sem depravação, sem persistir na 

injustiça. Significa dizer que é desprovida do assédio de Satanás 

(aqui ‘Satanás’ refere-se a forças hostis), da corrupção de Satanás, 

bem como da invasão de qualquer força oposta a Deus. Tudo segue 

a própria espécie e adora o Senhor da criação. Céu e terra 

permanecem inteiramente tranquilos. Essa é a vida em descanso da 

humanidade. […] Depois que Deus e o homem entrarem no 

descanso, Satanás não existirá mais; como Satanás, as pessoas más 

também não existirão mais. Antes que Deus e o homem entrem no 

descanso, aqueles indivíduos perversos que uma vez perseguiram a 

Deus na terra e os inimigos terrenos que Lhe foram desobedientes 

já terão sido destruídos; eles terão sido destruídos pelos grandes 

desastres dos últimos dias. Depois que esses indivíduos perversos 

forem completamente destruídos, a terra nunca mais conhecerá o 

assédio de Satanás. A humanidade obterá a salvação completa e só 

então a obra de Deus terminará totalmente. Esses são os pré-

requisitos para que Deus e o homem entrem no descanso” (de ‘Deus e 

o homem entrarão em descanso juntos’ em “A Palavra manifesta em carne”). 

Pela leitura das palavras de Deus Todo-Poderoso passei a entender que, 

embora no futuro nossa vida ainda esteja na terra, assim que Deus terminar sua 

etapa final da obra para salvar a humanidade, Satanás será destruído e nossa 

vida na terra nunca mais será assediada por ele, nem nos preocuparemos ou 
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trabalharemos, nem derramaremos lágrimas e nem suspiraremos. Será 

exatamente como na época em que Adão e Eva viveram no Jardim do Éden. 

Seremos livres para adorar a Deus, vivendo uma vida bela e abençoada onde 

Ele está com o homem. Este é o destino final da humanidade, e esta é a última 

coisa que Deus realizará em Sua obra nos últimos dias. Isso é realmente ótimo! 

Naquele exato momento, dei um suspiro: “Quem poderia falar de maneira tão 

clara sobre o destino final da humanidade? Quem poderia arranjar o fim da 

humanidade? Só Deus poderia fazer isso!” Na palavra de Deus Todo-Poderoso 

reconheci a voz Dele e vi que a obra de Deus Todo-Poderoso é Ele surgindo para 

realizar a obra! Finalmente me livrei das concepções que tinha em minha mente, 

e aceitei com alegria a obra de Deus Todo-Poderoso nos últimos dias, 

retornando diante do trono de Deus. 
 

11. Notificações do YouTube me reuniram com o Senhor 

Por Li Lan, Coreia do Sul 

Às vezes na vida, acontecimentos fortuitos podem ter consequências 

imprevistas. Algo inesperado e maravilhoso aconteceu comigo alguns meses 

atrás: Notificações do YouTube me reuniram com o Senhor. 

Numa manhã de junho, acordei cedo e comecei a delicadamente folhear a 

Bíblia que eu mantinha perto do meu travesseiro e li o que o Senhor Jesus disse 

quando Ele repreendeu os fariseus: “A minha casa será chamada casa de 

oração; vós, porém, a fazeis covil de salteadores” (Mateus 21:13). Não 

pude evitar de ficar preocupada quando li isso, pois a situação na minha igreja 

tinha se tornado igual à do templo no final da Era da Lei: na minha igreja, os 

pastores e presbíteros pregavam com frequência que crentes deviam amar uns 

aos outros; eles mesmos, porém, aceitavam pequenas doações de dinheiro 

quando oravam por membros de sua congregação e, às vezes, a quantia de 

dinheiro determinava por quanto tempo eles oravam pelo doador. A igreja 

deveria ser um lugar em que as pessoas adorassem a Deus, mas agora tinha se 

transformado apenas num lugar em que os crentes se casavam. O número de 

fiéis estava diminuindo a cada dia, e os pastores e presbíteros não estavam 

colocando muito esforço em seus sermões nem buscando a melhor maneira de 

pastorear o rebanho do Senhor. Em vez disso, estavam se divertindo 

infinitamente com a realização de cerimônias de casamento. Não tive como não 
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pensar: “Os pastores e presbíteros se desviaram do caminho do Senhor e, agora, 

a igreja não é diferente do mundo lá fora. Transformou-se num covil de ladrões, 

igual ao templo no fim da Era da Lei. O Senhor ainda aparecerá numa igreja 

como essa quando Ele retornar?”. 

“Bip, bip, bip…” Um alarme interrompeu minha cadeia de pensamentos. 

Peguei meu celular e desliguei o alarme e, por acaso, percebi uma notificação 

no meu telefone enviada pelo YouTube. As palavras aparentemente familiares 

“Igreja de Deus Todo-Poderoso” chamaram minha atenção. Pareceu-me que eu 

já as tinha ouvido antes em algum lugar, mas, naquele momento, não consegui 

lembrar onde exatamente. Fiquei perplexa e pensei: “Eu nunca assinei o canal 

da Igreja de Deus Todo-Poderoso no YouTube, por que, então, o YouTube me 

enviaria uma notificação sobre essa igreja?”. De repente, lembrei que, mais ou 

menos um mês atrás, uma amiga tinha me levado à Igreja de Deus Todo-

Poderoso para ouvir um de seus sermões. Seu sermão era original e iluminador, 

estava de acordo com a Bíblia e me pareceu muito refrescante. Eu queria 

continuar a investigá-la, mas minha amiga me disse que a Igreja de Deus Todo-

Poderoso testifica que o Senhor já tinha retornado como Deus Todo-Poderoso 

encarnado e que Ele estava realizando um novo estágio de obra nos últimos dias 

e expressando muitas verdades. Minha amiga me disse também que todos os 

crentes na Igreja de Deus Todo-Poderoso liam as palavras expressadas por 

Deus Todo-Poderoso e não a Bíblia, então pensei: “Em nossas reuniões, os 

pastores e presbíteros dizem frequentemente que todas as palavras de Deus 

estão na Bíblia e que é impossível existir qualquer obra ou palavra de Deus fora 

da Bíblia. Além do mais, ao longo das eras, todos os crentes têm acreditado no 

Senhor através da Bíblia — ter fé no Senhor é ter fé na Bíblia, como, então, 

alguém poderia se desviar da Bíblia e, mesmo assim, crer no Senhor?” Minha 

amiga tinha me convidado a ouvir mais sermões na Igreja de Deus Todo-

Poderoso, mas eu sempre recusei. Olhando para essa notificação no meu celular, 

tive que me perguntar: “Eu nunca assinei esses vídeos, mesmo assim recebi 

uma notificação sobre a Igreja de Deus Todo-Poderoso. Seria possível que o 

Senhor tivesse arranjado isso?”. No entanto, já que eu me agarrava às minhas 

noções, eu não abri o link e não assisti ao vídeo da Igreja de Deus Todo-

Poderoso. 

No entanto, para a minha surpresa, por vários dias continuei recebendo 
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notificações do YouTube que recomendavam novos filmes e vídeos de hinos 

postados pela Igreja de Deus Todo-Poderoso. Pensei comigo mesma: “Será que 

o Senhor está me guiando? É a vontade de Deus que eu assista aos vídeos da 

Igreja de Deus Todo-Poderoso?”. Assim, fiz uma oração ao Senhor: “Amado 

Senhor, por que estou recebendo notificações sobre a Igreja de Deus Todo-

Poderoso em meu celular? Elas testemunham que Tu já retornaste, mas isso 

realmente é verdade? Devo assistir a esses vídeos? Ó Senhor, por favor, guia-

me”. Depois, lembrei-me das palavras do Senhor Jesus: “Bem-aventurados 

os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus” (Mateus 5:3). 

“Sim”, pensei. “A vinda do Senhor é tão importante. Agora que recebi a notícia 

de que o Senhor retornou, devo buscar com uma mente aberta, investigar com 

seriedade, ser sábia em meu discernimento e ver se Deus Todo-Poderoso é 

verdadeiramente o Senhor Jesus retornado ou não. Se eu não buscar e 

investigar isso e se realmente for verdade que o Senhor retornou, eu não estaria 

perdendo minha chance de ser reunida com o Senhor?”. Pensando nisso, decidi 

assistir aos vídeos da Igreja de Deus Todo-Poderoso. Graças ao Senhor! Se eu 

não tivesse assistido a eles, eu nunca teria descoberto. Só quando assisti aos 

vídeos foi que descobri que o canal da Igreja de Deus Todo-Poderoso no 

YouTube tem tudo que se possa desejar e com abundância! Há filmes gospel, 

apresentações corais, vídeos de música, hinos e mais. Todas as diferentes 

músicas e filmes gospel cativaram a minha atenção imediatamente, e fiquei 

especialmente comovida com o vídeo musical do hino “Ó meu amado, por favor, 

espere por mim”. Quando o vi, tive que pensar em minhas experiências ao longo 

dos últimos anos, buscando uma igreja com a obra do Espírito Santo por toda 

parte por causa da desolação na minha própria igreja. Quanto mais eu assistia 

aos vídeos, mais eu queria ver. Eu me senti incrivelmente sustentada e desejei 

entender e investigar ainda mais a Igreja de Deus Todo-Poderoso. 

Certo dia, assisti a um clipe maravilhoso intitulado de “Qual é a relação 

entre Deus e a Bíblia?”, extraído do filme gospel “Quem é meu Senhor”. Uma 

passagem das palavras de Deus Todo-Poderoso nesse vídeo deixou uma 

impressão muito profunda em mim: “Eles acreditam em Minha existência 

apenas no escopo da Bíblia. Para eles, sou o mesmo que a Bíblia; sem 

a Bíblia Eu não existo e sem Mim não há Bíblia. Eles não prestam 

atenção em Minha existência nem nas Minhas ações, mas, ao 
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contrário, devotam extrema e especial atenção a toda e qualquer 

palavra das Escrituras e muitos deles até acreditam que Eu não deva 

fazer nada que deseje fazer, a menos que esteja previsto pelas 

Escrituras. Eles atribuem importância demasiada às Escrituras. 

Pode-se dizer que veem palavras e expressões como importantes 

demais, a ponto de usarem versículos da Bíblia para avaliar toda 

palavra que Eu digo e para Me condenar. O que eles buscam não é o 

caminho da compatibilidade Comigo nem o caminho da 

compatibilidade com a verdade, mas o caminho da compatibilidade 

com as palavras da Bíblia, e acreditam que qualquer coisa que não 

esteja em conformidade com a Bíblia, sem exceção, não é a Minha 

obra. Tais pessoas não são os descendentes zelosos dos fariseus? Os 

fariseus judeus usaram a lei de Moisés para condenar Jesus. Eles 

não buscavam compatibilidade com o Jesus daquela época, mas 

seguiam diligentemente a lei à risca, a ponto de, no fim, pregarem o 

inocente Jesus à cruz, acusando-O de não seguir a lei do Antigo 

Testamento e de não ser o Messias. Qual era a essência deles? Não 

era que eles não buscavam o caminho da compatibilidade com a 

verdade? Eram obcecados por toda e qualquer palavra das 

Escrituras, sem, no entanto, prestar atenção na Minha vontade, nas 

etapas e nos métodos da Minha obra. Eles não eram pessoas que 

buscavam a verdade, mas pessoas que se agarravam rigorosamente 

às palavras; não eram pessoas que acreditavam em Deus, mas gente 

que acreditava na Bíblia. Eram, em essência, os cães de guarda da 

Bíblia” (de ‘Você deve buscar o caminho da compatibilidade com Cristo’ em “A 

Palavra manifesta em carne”). As palavras de Deus Todo-Poderoso revelavam 

com clareza perfeita a nossa atitude em relação à Bíblia. Em meu coração, eu 

realmente via a Bíblia como estando acima de qualquer outra coisa; eu 

acreditava que todas as palavras do Senhor estavam na Bíblia e que, portanto, 

a Bíblia representava o Senhor, que ter fé no Senhor era ter fé na Bíblia e que 

desviar-se da Bíblia significava ser impossível acreditar no Senhor. No entanto, 

havia algo que eu não entendia: a Bíblia é um testemunho ao Senhor, ela forma 

a base da nossa fé, nós cristãos temos baseado nossa crença no Senhor na Bíblia 

por dois mil anos, e ninguém jamais separou a Bíblia da fé no Senhor — por que, 
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então, as palavras de Deus Todo-Poderoso diziam que a Bíblia não podia ser 

igualada a Deus? O que isso significava? 

Continuei a assistir ao vídeo e, em seguida, um irmão da Igreja de Deus 

Todo-Poderoso fez um comunicação, dizendo: “Vamos ponderar juntos: o que 

significa crer no Senhor? O que significa crer na Bíblia? Qual é a relação entre 

a Bíblia e o Senhor? Qual veio primeiro, a Bíblia ou o Senhor? Então quem 

realiza a obra de salvação? Pode a Bíblia tomar o lugar do Senhor em Sua obra? 

A Bíblia pode representar o Senhor? Se as pessoas depositarem uma fé cega na 

Bíblia e a adorarem, significa que creem e adoram a Deus? Apegar-se à Bíblia 

equivale a praticar e viver a palavra de Deus? Significa necessariamente que se 

está seguindo o caminho do Senhor? Então quem coloca a Bíblia acima de tudo 

adora o Senhor como soberano, é reverente e obediente ao Senhor? […] Por 

milhares de anos as pessoas têm adorado a Bíblia cegamente e conferido-lhe a 

mesma posição que conferem ao Senhor. Alguns até mesmo substituem o 

Senhor e Sua obra pela Bíblia, mas ninguém verdadeiramente conhece o Senhor 

e é obediente a Ele. Os fariseus se apegavam à Bíblia e ainda assim crucificaram 

o Senhor Jesus. Qual era a questão? Será que compreender a Bíblia é conhecer 

a Deus? Será que apegar-se à Bíblia é seguir o caminho do Senhor? Os fariseus 

eram especialistas na retórica da Bíblia, mas não conheciam Deus. Em vez disso, 

crucificaram o Senhor Jesus, que proferiu a verdade e realizou a obra de 

redenção. Nos esquecemos disso? O que significa conhecer Deus de verdade? 

Só interpretar a Bíblia e compreender seu conhecimento nos qualifica como 

conhecedores de Deus? Se sim, por que os fariseus condenaram e se opuseram 

ao Senhor Jesus, mesmo interpretando a Bíblia? O principal para 

verdadeiramente conhecer e obedecer a Deus é conhecer e obedecer ao Cristo 

encarnado”. 

Enquanto contemplava as perguntas do irmão, eu mesma as respondi em 

meu coração: “Certamente o Senhor veio antes da Bíblia, e a Bíblia não pode 

realizar a obra de salvar a humanidade. A Bíblia é a Bíblia, e o Senhor é o Senhor. 

Eu sempre acreditei que a Bíblia representava o Senhor, isso não significa que 

tenho visto a Bíblia como estando acima do Senhor?”. Enquanto pensava isso, 

de repente, fiquei perplexa e pensei: “Já que o Senhor é o Senhor, e a Bíblia é a 

Bíblia, será que tenho praticado de acordo com a vontade de Deus ao seguir o 

que os pastores e presbíteros dizem, idolatrando a Bíblia e vendo a Bíblia como 
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estando acima de todo o resto?”. Mas então pensei: “Como fé no Senhor pode 

realmente ser chamada de fé no Senhor se nos desviarmos da Bíblia? É possível 

que tenhamos errado ao nos agarrarmos à Bíblia em nossa crença no Senhor?”. 

Naquele momento, estas palavras ditas pelo Senhor Jesus me vieram à mente: 

“Examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna; e 

são elas que dão testemunho de Mim; mas não quereis vir a Mim 

para terdes vida!” (João 5:39-40). Ao ponderar essas palavras, percebi que a 

Bíblia era apenas um testemunho a Deus e que, se alguém quisesse ganhar a 

aprovação do Senhor e obter a vida, ele deveria buscar o Senhor! “Parece que a 

Bíblia realmente não pode representar o Senhor”, pensei. “Aquele que provê 

para a nossa vida é o Senhor, não a Bíblia, e fé na Bíblia não significa que alguém 

tem fé no Senhor ou que ele segue o Senhor. Se eu continuar a me agarrar 

cegamente à Bíblia e a idolatrá-la e eu não buscar a nova obra de Deus e não me 

submeter a ela, então é mais do que provável que eu acabarei sendo como os 

fariseus e pregarei Deus na cruz mais uma vez! As palavras de Deus Todo-

Poderoso possuem verdade e são capazes de desvendar minha noções e 

perplexidades. Devo investigar e buscar com seriedade para que eu não perca 

minha chance de acolher a vinda do Senhor”. Pensando nisso, decidi pedir à 

minha amiga que me levasse para a Igreja de Deus Todo-Poderoso para que eu 

pudesse investigá-la. 

Quando minha amiga e eu chegamos na Igreja de Deus Todo-Poderoso, 

os irmãos e irmãs nos acolheram calorosamente e depois conversaram conosco 

com paciência. Perguntei: “Recentemente, ganhei muito ao assistir a filmes e 

vídeos no site de sua igreja, e vejo que as palavras de Deus Todo-Poderoso 

possuem verdade, que elas são capazes de resolver meus problemas e 

perplexidades e que elas me permitem entender a verdade. Mas há algo que eu 

ainda não entendo. Muitas vezes, os pastores e presbíteros nos dizem que as 

palavras de Deus estão todas na Bíblia, que a Bíblia é o fundamento da nossa fé 

em Deus e que os crentes no Senhor não podem se desviar da Bíblia. Vocês, 

porém, testificam que o Senhor Jesus retornou como Deus Todo-Poderoso e 

que Ele está realizando um novo estágio de obra nos últimos dias e expressando 

novas palavras — qual é o significado de tudo isso? Por favor, vocês poderiam 

comungar comigo sobre essa questão?”. 

Então a irmã Zhou respondeu à minha pergunta reproduzindo um clipe 
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maravilhoso intitulado de “Todas as obras e palavras de Deus estão na Bíblia?”, 

extraído do filme “Quem é meu Senhor”. O pregador no filme fez uma 

comunicação, dizendo: “Todos sabemos que o Novo e o Velho Testamentos da 

Bíblia são apenas um registro de duas fases da obra de Deus. Quanto às palavras 

e à obra de Deus durante a Era da Lei e a Era da Graça, alguém ousa dizer que 

a Bíblia detém um registro completo? Alguém aqui ousa dizer que todas as 

palavras que Deus pronunciou através dos profetas durante a Era da Lei e todas 

as palavras do Senhor Jesus durante a Era da Graça estão registradas na Bíblia? 

Na verdade, vocês todos estão bem cientes de que muitas das palavras do 

Senhor Jesus não estão registradas na Bíblia. As palavras do Senhor Jesus 

registradas na Bíblia são apenas a ponta do iceberg! Muitos dos livros dos 

profetas da Era da Lei também não estão inclusos na Bíblia. Isso é comumente 

sabido! Como vocês poderiam dizer que todas as palavras e obras de Deus estão 

registradas na Bíblia? Isso não está em clara contradição com o fato? Nesse 

sentido, vocês não são mentirosos? O Senhor Jesus predisse muitas vezes que 

Ele viria outra vez. Como poderiam as palavras do Senhor Jesus retornado 

serem registradas na Bíblia de antemão? Devemos ser muito claros. A Bíblia é 

um registro da obra de Deus no passado. Vários anos após escrever o Velho 

Testamento, o Senhor Jesus veio e realizou a obra de redenção na Era da Graça, 

não foi? Digam-me: as palavras do Senhor Jesus seriam escritas na Bíblia 

automaticamente? As palavras e a obra de Deus tiveram que ser compiladas 

antes que pudessem ser transcritas na Bíblia. Nos últimos dias, Deus Todo-

Poderoso veio fazer a obra de julgamento, começando pela casa de Deus, e 

expressou todas as verdades para purificar e salvar a humanidade. Essas 

verdades poderiam aparecer automaticamente na Bíblia? A Igreja de Deus 

Todo-Poderoso compila as verdades expressada por Deus Todo-Poderoso na 

Bíblia da Era do Reino, que é, “A Palavra manifesta em carne”. Essa Bíblia da 

Era do Reino contém somente a expressão de Deus. Você poderia dizer que “A 

Palavra manifesta em carne” é o caminho eterno da vida, dado ao homem  por 

Deus, nos últimos dias. Esse é o tesouro precioso que Deus nos concedeu. Então, 

a visão de que as palavras e a obra de Deus estão todas registradas na Bíblia e 

de que as palavras e a obra de Deus não aparecerão em nenhum outro lugar fora 

dela é errônea, absurda e é completamente um produto dos conceitos e ideias 

do homem”. 
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Após ouvir a comunicação do pregador, senti que aquilo que ele dizia 

correspondia aos fatos: a Bíblia pode ser um livro de referência que podemos 

usar em nossa crença em Deus, mas ela não pode representar o Senhor, muito 

menos pode representar a obra ou as palavras do Senhor. Eu sabia que devia 

abordar a Bíblia corretamente e não ver a Bíblia e o Senhor como sendo de 

status igual, muito menos limitar a obra e as palavras de Deus às páginas da 

Bíblia. A Bíblia é apenas um registro das duas obras anteriores de Deus, e ela 

registra a obra de Deus na Era da Lei e na Era da Graça. Mas Deus é tão 

maravilhoso e transbordante, como, então, um único livro, a Bíblia, poderia 

conter tudo sobre Deus? O evangelho de João diz: “E ainda muitas outras coisas 

há que Jesus fez; as quais, se fossem escritas uma por uma, creio que nem ainda 

no mundo inteiro caberiam os livros que se escrevessem” (João 21:25). Agora, 

parecia que a obra e as palavras do Senhor Jesus não estavam todas registradas 

na Bíblia, mesmo assim, eu tinha concordado com as interpretações dadas pelos 

pastores e presbíteros do mundo religioso e tinha acreditado que não havia obra 

ou palavras de Deus além daquelas que estão na Bíblia — como eu tinha sido 

uma tola cega, agarrando-me às noções e imaginações do homem! Essa posição 

era simplesmente insustentável! 

Eu continuei assistindo ao vídeo, e o pregador leu várias passagens das 

palavras de Deus Todo-Poderoso: “As coisas que estão registradas na 

Bíblia são limitadas; elas não podem representar a obra de Deus em 

sua plenitude. Os Quatro Evangelhos têm, juntos, menos de cem 

capítulos nos quais está escrito um número limitado de 

acontecimentos, tais como Jesus amaldiçoar a figueira, Pedro negar 

o Senhor três vezes, Jesus aparecer aos discípulos após Sua 

crucificação e ressurreição, ensinar sobre o jejum, ensinar sobre a 

oração e sobre o divórcio, o nascimento e a genealogia de Jesus, a 

escolha dos discípulos por Jesus, e assim por diante. Entretanto, o 

homem as valoriza como tesouros, até comparando a obra de hoje 

com elas. Ele até acredita que toda a obra que Jesus fez em Sua vida 

só equivaleu a esse tanto, como se Deus só fosse capaz de fazer esse 

tanto e nada além disso. Não é absurdo?” (de ‘O mistério da encarnação 

(1)’ em “A Palavra manifesta em carne”). “Na época, Jesus falou aos 

discípulos apenas uma série de sermões na Era da Graça, sobre 
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como praticar, como se reunir, como pedir em oração, como tratar 

os outros e assim por diante. A obra que Ele realizou foi a da Era da 

Graça, e Ele apenas expôs como os discípulos e aqueles que O 

seguiam deveriam agir. Jesus realizou apenas a obra da Era da 

Graça e nenhuma dos últimos dias. […] A obra de Deus em cada era 

tem limites claros; Ele só realiza a obra da era atual e nunca realiza 

a próxima etapa da obra antecipadamente. Somente assim é que a 

Sua obra representativa de cada era pode ser evidenciada. Jesus 

tinha falado apenas sobre os sinais dos últimos dias, sobre como ser 

paciente e como ser salvo, como se arrepender e como confessar, e 

também sobre como carregar a cruz e suportar o sofrimento; mas 

Ele nunca falou sobre como o homem dos últimos dias deveria 

entrar, nem como deveria buscar satisfazer a vontade de Deus. 

Dessa forma, não seria um ato falacioso buscar na Bíblia a obra de 

Deus dos últimos dias? O que você é capaz de discernir apenas 

segurando a Bíblia em suas mãos? Seja um intérprete da Bíblia ou 

um pregador, quem é capaz de antever a obra dos dias de hoje?” (de 

‘Como o homem que delimitou Deus em suas concepções pode receber as 

revelações de Deus?’ em “A Palavra manifesta em carne”). “Se você deseja 

ver a obra da Era da Lei e como os israelitas seguiram o caminho de 

Jeová, deve ler o Antigo Testamento; se deseja entender a obra da 

Era da Graça, deve ler o Novo Testamento. Mas, como você vê a obra 

dos últimos dias? Você deve aceitar a liderança do Deus de hoje e 

entrar na obra de hoje, pois esta é a nova obra, e ninguém a registrou 

anteriormente na Bíblia. Hoje, Deus encarnou e selecionou outros 

escolhidos na China. Deus opera nessas pessoas, Ele continua a 

partir de Sua obra na terra, continua a partir da obra da Era da 

Graça. A obra de hoje é uma senda que o homem nunca trilhou, e um 

caminho que ninguém jamais viu. É obra que nunca foi feita antes — 

é a mais recente obra de Deus na terra. […] Como a Bíblia poderia 

conter registros explícitos de tal obra? Quem poderia ter registrado 

cada pedacinho da obra de hoje, sem omissão, antecipadamente? 

Quem poderia registrar essa obra mais poderosa e mais sábia, que 

desafia as convenções, contida no velho livro mofado? A obra de 
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hoje não é história e, como tal, se você deseja seguir o nova senda de 

hoje deve se separar da Bíblia, deve ir além dos livros de profecia ou 

de história contidos na Bíblia. Só então você será capaz de percorrer 

o novo caminho corretamente, e só então você poderá entrar no 

novo reino e na nova obra” (de ‘A respeito da Bíblia (1)’ em “A Palavra 

manifesta em carne”). 

Quando o pregador terminou de ler as palavras de Deus, um irmão no 

filme fez uma comunicação, dizendo: “A palavra de Deus Todo-Poderoso está 

em conformidade com a verdade. A Bíblia é apenas um registro das palavras e 

obras de Deus durante a Era da Lei e a Era da Graça. As palavras e obras de 

Deus nos últimos dias não poderiam ter sido escritas na Bíblia com 

antecedência. Costumávamos alegar que todas as palavras e obras de Deus só 

poderiam ser encontradas dentro da Bíblia. Mas isso não está em consonância 

com a verdade da obra de Deus”. Eu tive que concordar acenando com a cabeça 

após ouvir as palavras de Deus e a comunicação do irmão. Pensei comigo 

mesma: “Correto. Como alguém poderia escrever na Bíblia sobre a obra que 

Deus ainda haveria de fazer? Só agora entendo o versículo 5 no capítulo 5 em 

Apocalipse, que afirma: ‘E disse-me um dentre os anciãos: Não chores; 

eis que o Leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o 

livro e romper os sete selos’. Aqui diz que o livro selado com sete selos só 

pode ser aberto quando o Senhor retornar nos últimos dias, então isso não 

mostra que o Senhor ainda tem palavras a dizer e uma obra a realizar que não 

estão registradas na Bíblia?”. Pensando nisso, eu me arrependi de não ter 

investigado mais cedo a Igreja de Deus Todo-Poderoso. Eu realmente não 

deveria ter seguido cegamente os pastores e presbíteros e delimitado a obra de 

Deus confiando em minhas próprias noções e imaginações! 

Então a irmã Zhou fez uma comunicação, dizendo: “Irmã, agora que 

assistimos a esse vídeo, entendemos que a Bíblia é apenas um registro da obra 

de Deus no passado e um testemunho à obra de Deus e que ela não pode assumir 

o lugar de Deus para realizar a obra de salvar a humanidade nos últimos dias. 

A obra de Deus está sempre avançando, e, hoje, Deus Todo-Poderoso está 

realizando um novo estágio de obra — isto é, a obra de usar palavras para julgar 

e castigar na Era do Reino — sobre o fundamento da obra de redenção do 

Senhor Jesus. Isso cumpre totalmente as profecias bíblicas: ‘E, se alguém 
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ouvir as Minhas palavras, e não as guardar, Eu não o julgo; pois Eu 

vim, não para julgar o mundo, mas para salvar o mundo. Quem Me 

rejeita, e não recebe as Minhas palavras, já tem quem o julgue; a 

palavra que tenho pregado, essa o julgará no último dia’ (João 12:47-

48). ‘Porque já é tempo que comece o julgamento pela casa de Deus’ 

(1 Pedro 4:17). A obra e as palavras de Deus Todo-Poderoso nos últimos dias 

não negam a Bíblia, mas estão num nível mais elevado e mais profundo do que 

a obra e as palavras de Deus na Era da Lei e na Era da Graça, e a obra de Deus 

Todo-Poderoso é mais adequada às nossas necessidades atuais. As palavras de 

Deus Todo-Poderoso formam a Bíblia da Era do Reino — “A Palavra manifesta 

em carne”. Essas palavras são o caminho da vida eterna que Deus dá à 

humanidade nos últimos dias, elas revelam o mistério dos três estágios da obra 

de Deus e o mistério da encarnação de Deus e expressam o caráter de Deus, 

aquilo que Ele tem e é e Sua onipotência e sabedoria. Entre outras coisas, elas 

nos mostram também a senda para exaltar a Deus, dar testemunho de Deus e 

servir a Deus, a senda para entrar na realidade da verdade e a senda para 

alcançar salvação plena e ser aperfeiçoado. Apenas quando aceitamos a obra de 

Deus Todo-Poderoso dos últimos dias, acompanhamos a obra de Deus e 

obtemos provisão das palavras atuais de Deus, podemos ganhar a obra do 

Espírito Santo. Se sempre nos agarrarmos à Bíblia e nos recusarmos a aceitar a 

obra e as declarações de Deus nos últimos dias ou a seguir os passos da obra de 

Deus, então seremos incapazes de obter a provisão da água viva da vida que 

Deus nos concede e seremos apenas eliminados e abandonados. Agora, todas 

as religiões e denominações estão se tornando cada vez mais desoladas. Por não 

terem acompanhado a obra de Deus dos últimos dias, elas não obtiveram 

provisão das palavras atuais de Deus e, assim, se encontram perdidas no 

deserto sem nenhuma saída”. 

Através das comunicações dadas pelos irmãos e irmãs na Igreja de Deus 

Todo-Poderoso, percebi que a obra de Deus dos últimos dias está 

completamente de acordo com as profecias bíblicas e não se desvia nem um 

pouco da Bíblia. Em vez disso, Deus realiza um estágio mais novo e mais elevado 

de obra de acordo com as nossas necessidades, para que nós possamos nos 

livrar dos laços do pecado uma vez por todas, ser purificados e salvos por Deus 

e obter verdade e vida de Deus. Também vim a entender por que o mundo 
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religioso está se tornando cada vez mais desolado e corrompido e por que meu 

espírito sempre se sentia tão ressecado. É porque somos arrogantes e 

presunçosos e porque nos agarramos às nossas próprias noções, limitando a 

obra e as palavras de Deus às páginas da Bíblia, não buscando ou aceitando a 

nova obra de Deus nos últimos dias e não acompanhando os passos do Cordeiro. 

Então os irmãos e irmãs me comunicaram todos os tipos de verdades e, uma 

por uma, as palavras de Deus resolveram meus problemas e perplexidades. 

Tornei-me absolutamente certa de que Deus Todo-Poderoso é o Senhor Jesus 

retornado, e meu coração se encheu de gratidão ao Senhor. 

Após aceitar a obra de Deus dos últimos dias, eu participei ativamente na 

vida da igreja e, através da rega e do suprimento das palavras de Deus e da 

comunhão com os irmãos e irmãs, vim a entender muitas verdades e mistérios 

que eu nunca tinha entendido antes, e meu espírito estava contente. Eu me 

sentia como se estivesse me aproximando cada vez mais de Deus, meu coração 

estava se enchendo cada vez mais de luz, e eu sentia uma abundância de paz e 

alegria todos os dias. Às vezes, quando eu refletia sobre como eu tinha me 

agarrado à Bíblia, sobre como eu tinha delimitado a obra e as palavras de Deus 

às páginas da Bíblia e me recusado a buscar ou investigar a obra de Deus dos 

últimos dias, eu me sentia incrivelmente arrependida e muito endividada com 

Deus — eu vi como eu tinha sido verdadeiramente cega e ignorante! Se Deus 

não tivesse demonstrado misericórdia e me salvado usando o YouTube para me 

enviar notificações sobre a Igreja de Deus Todo-Poderoso, levando-me assim a 

ouvir a voz de Deus, eu ainda estaria seguindo cegamente os pastores e 

presbíteros e não teria buscado ou investigado a obra de Deus dos últimos dias. 

Nesse caso, eu poderia ter lido a Bíblia durante cem anos e, mesmo assim, não 

teria sido capaz de acolher o retorno do Senhor. O fato de, hoje, eu ter sido capaz 

de receber a salvação de Deus nos últimos dias se deve inteiramente à liderança 

e orientação de Deus, e isso é a salvação maravilhosa de Deus. Graças a Deus! 

 

12. O enigma da Trindade revelado 

Por Jingmo, Malásia 

Em 1997, tive a sorte de aceitar o evangelho do Senhor Jesus e, quando fui 

batizada, o pastor orou e me batizou em nome da Trindade — do Pai, do Filho 

e do Espírito Santo. A partir de então, sempre que eu orava, eu oferecia minha 
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oração em nome da Trindade, ou seja, do amoroso Pai celestial, do Salvador 

Senhor Jesus e do Espírito Santo. Mas sempre havia alguma incerteza dentro 

do meu coração: como três podiam se tornar um? Eu nunca conseguia articular 

ou entender completamente o que era a Trindade. 

Dois anos depois, eu me tornei diaconisa em minha igreja e, ao 

acompanhar os futuros crentes em seus estudos religiosos, muitas vezes alguém 

me perguntava o que significa a Trindade. As pessoas frequentemente 

perguntavam sobre a Trindade do Pai, do Filho e do Espírito Santo também 

durante a confissão. Como eu tampouco entendia esse mistério, nunca fui capaz 

de responder-lhes, e isso me perturbava bastante. Eu queria muito esclarecer 

essa questão e por isso pedi ao pastor e aos pregadores que me explicassem, na 

esperança de obter uma resposta definitiva. Sua resposta, no entanto, consistia 

basicamente nisto: “Deus é uma Trindade, compreendendo o Pai, o Filho e o 

Espírito Santo. O Pai faz os planos para a nossa salvação, o Filho os conclui, 

enquanto o Espírito Santo realiza o plano. O Pai é Deus, o Filho é Deus e o 

Espírito Santo também é Deus — três pessoas que juntas formam o único Deus 

verdadeiro”. Essa explicação só me deixou ainda mais confusa e perguntei: 

“Mas, se Ele é três pessoas, como Ele pode ser um Deus?”. Eles me disseram: 

“A Trindade é um mistério. Não pense muito sobre isso. Apenas confie na sua 

fé e acredite nela e isso é tudo o que você precisa fazer”. Embora eu ainda me 

sentisse muito perplexa com isso, eu me forcei a aceitar o fato, pensando: “Não 

pense mais nisso. Apenas creia!”. Quando eu orava, eu ainda orava à Trindade: 

o amoroso Pai celestial, o Salvador Senhor Jesus e o Espírito Santo. Eu senti 

como se só orando dessa maneira Deus ouviria minhas orações e eu tinha medo 

de que, se eu orasse a apenas uma das pessoas de Deus, Ele não me ouviria. E 

assim, continuei com essa confusão por anos, acreditando na Trindade da 

minha própria imaginação. Depois disso, sempre que irmãos e irmãs na igreja 

me perguntavam o que significava a Trindade, eu continuava não sabendo como 

responder. Tudo o que eu podia fazer era responder-lhes de acordo com o que 

o pastor havia me dito, embora eu pudesse perceber no rosto delas que elas não 

haviam entendido realmente. Isso me deu um sentimento de desamparo e tudo 

o que pude fazer foi comparecer diante do Senhor em oração: “Dou graças a Ti, 

querido Pai celestial! Quando os irmãos e as irmãs e os crentes em potencial me 

fazem perguntas sobre a Trindade, não sei como respondê-las. Peço que Tu me 
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ajudes. Que o Espírito Santo me guie para que eu possa entender o que significa 

a Trindade, para que eu não continue confusa com essa questão e que mais 

pessoas venham a Te conhecer”. 

Em maio de 2017, conheci uma irmã no Facebook. Ela era muito amorosa 

e paciente; depois de compartilharmos e discutirmos algumas passagens das 

Escrituras, eu descobri que havia luz em suas comunicações. Eu tirava muito 

proveito delas e fiquei interessada em trocar ideias com ela. Mais tarde, ela me 

levou com outros irmãos e irmãs a alguns encontros. Por meio das 

comunicações compartilhadas nessas reuniões, comecei a entender algumas 

verdades que não havia entendido antes, como, por exemplo, o que foi a 

encarnação e de que maneira o Senhor virá e assim por diante. Eu me beneficiei 

bastante com elas e adquiri uma compreensão muito mais clara de algumas 

passagens das Escrituras. Quando eu perguntei à irmã como ela conseguia 

entender tanto a partir da leitura da Bíblia, enquanto eu não conseguia, ela me 

disse: “Tudo o que entendo veio da leitura das palavras de Deus. Nosso Senhor 

Jesus já voltou. Ele encarnou como o Filho do homem para expressar Suas 

palavras e realizar uma nova obra nos últimos dias”. Eu fiquei surpresa e 

emocionada com a notícia e fiz à irmã uma enxurrada de perguntas: “É verdade? 

O Senhor realmente voltou?”. Ela respondeu com certeza: “Sim, é verdade!”. 

Ela prosseguiu dizendo que o Senhor havia retornado em forma encarnada nos 

últimos dias, mas que o nome de Deus havia mudado. Deus agora era chamado 

Deus Todo-Poderoso, sendo “o Todo-Poderoso” que foi profetizado no livro do 

Apocalipse. No momento em que ouvi o nome “Deus Todo-Poderoso”, meu 

coração pulsou mais forte e eu pensei para mim: “Deus Todo-Poderoso? Não é 

a igreja Relâmpago do Oriente? Nosso pastor nos pediu para ficarmos alertas 

contra a Relâmpago do Oriente e nos disse para não termos nada a ver com eles. 

Além do mais, acreditamos no Senhor Jesus, mas essa irmã está dizendo que o 

Senhor Jesus retornou e assumiu o nome de Deus Todo-Poderoso; então como 

pode o nome Dele ser diferente? Vou acabar me perdendo?”. Mas então eu 

pensei: “Desde que conheci essa irmã, descobri que suas comunicações não só 

estão de acordo com a Bíblia, mas que também são muito esclarecedoras e 

claramente contêm a iluminação do Espírito Santo. Se esse caminho está errado, 

como poderia ter a obra do Espírito Santo? Devo continuar a ouvi-la ou não?”. 
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No justo momento em que me senti dividida por sentimentos conflitantes, 

de repente lembrei-me de uma passagem que a irmã já havia compartilhado 

comigo: “Deus tornado carne é chamado de Cristo, logo, o Cristo que 

pode dar a verdade às pessoas é chamado de Deus. Não há nada de 

excessivo nisso” (de ‘Só o Cristo dos últimos dias pode dar ao homem o 

caminho de vida eterna’ em “A Palavra manifesta em carne”). Essa passagem 

menciona Cristo e diz que Cristo pode dar a verdade às pessoas. No evangelho 

de João, capítulo 14, versículo 6, o Senhor Jesus diz: “Eu sou o caminho, e a 

verdade, e a vida; ninguém vem ao Pai, senão por Mim”. O Senhor 

Jesus é Cristo, Deus Se tornou carne e Ele disse: “Eu sou o caminho, e a 

verdade, e a vida”. Tanto as palavras de Deus Todo-Poderoso quanto as de 

Jesus mencionam Cristo e a verdade. Pensei: “Se Deus Todo-Poderoso é Cristo, 

então Ele certamente pode expressar a verdade e prover sustento para a vida 

das pessoas”. Pensei sobre as muitas palavras de Deus Todo-Poderoso que a 

irmã recentemente leu para mim. Ao ouvi-las, senti que elas possuíam 

autoridade e poder e senti que as palavras de Deus Todo-Poderoso eram 

realmente a verdade e que elas vieram do Espírito Santo! Percebi, portanto, que 

esse caminho tem de ser o caminho verdadeiro e que não pode estar errado. Diz 

na Bíblia: “Logo a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Cristo” (Romanos 

10:17). Se Deus Todo-Poderoso é o Senhor Jesus retornado e eu falhei em 

procurar ou investigar esse caminho, apenas acreditando cegamente no que os 

pastores e os anciãos disseram, por acaso eu não perderia a salvação do Senhor 

e seria incapaz de saudar Seu retorno? Pensando nisso, decidi participar de 

mais algumas reuniões para entender melhor a obra dos últimos dias feita por 

Deus Todo-Poderoso. 

Em outra reunião, a irmã compartilhou conosco esta passagem das 

palavras de Deus: “A obra que está sendo feita no presente tem movido 

adiante a obra da Era da Graça; isto é, a obra que está totalmente 

sob o plano de gerenciamento de seis mil anos tem se movido 

adiante. Apesar de a Era da Graça ter terminado, a obra de Deus tem 

feito progresso. Por que Eu digo repetidamente que este estágio da 

obra é construído sobre a Era da Graça e a Era da Lei? Isto significa 

que a obra deste dia é uma continuação da obra feita na Era da Graça 

e é um avanço sobre o que foi feito na Era da Lei. Os três estágios são 
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muito bem interconectados, e cada elo na corrente está firmemente 

atado ao próximo. Por que Eu também digo que este estágio da obra 

é construído sobre o que foi feito por Jesus? Supondo que este 

estágio não foi construído sobre o que foi feito por Jesus, outra 

crucificação teria que ocorrer neste estágio, e a obra redentora do 

estágio anterior teria que ser toda feita novamente. Isto seria sem 

sentido. Por isso, não é que a obra esteja completamente terminada, 

mas que a era se moveu adiante, e o nível da obra foi elevado ainda 

mais alto do que antes. Pode-se dizer que este estágio da obra foi 

construído sobre o fundamento da Era da Lei e sobre a rocha da obra 

de Jesus. A obra é construída estágio por estágio, e este estágio não 

é um novo começo. Somente a combinação dos três estágios da obra 

pode ser considerada o plano de gerenciamento de seis mil anos” (de 

‘As duas encarnações completam o significado da encarnação’ em “A Palavra 

manifesta em carne”). A irmã então fez uma comunicação, dizendo: “A obra de 

Deus se move sempre em frente e Ele realiza obras diferentes e assume nomes 

diferentes em diferentes eras, de acordo com as necessidades do homem. Mas 

não importando o estágio da obra que Deus realiza nem com que nome, em 

essência, é sempre Deus mesmo executando a obra para salvar a humanidade. 

Na Era da Lei, Deus assumiu o nome Jeová para realizar sua obra: Ele 

proclamou a lei e os mandamentos para guiar a vida do homem na Terra e 

permitiu que o homem soubesse o que era o pecado, quais regras eles deveriam 

seguir, como eles deveriam adorar a Deus e assim por diante; na Era da Graça, 

Deus Se tornou carne e tomou o nome de Jesus e, sobre a base da obra da Era 

da Lei, Ele realizou a obra de ser crucificado para redimir a humanidade, cujo 

resultado foi que os pecados do homem foram perdoados. Agora, na Era final 

do Reino, Deus Se tornou carne pela segunda vez e, assumindo o nome de Deus 

Todo-Poderoso, Ele executa Sua obra de julgar e purificar o homem sobre a base 

da obra da redenção. O resultado disso é que a natureza pecaminosa e as 

disposições corruptas que o homem abriga dentro de si são eliminadas e a causa 

mais profunda de o homem cometer pecados e resistir a Deus é arrancada pela 

raiz de uma vez por todas. Os três estágios da obra se complementam 

perfeitamente, sendo cada estágio da obra maior e mais profundo do que o 

anterior. Nenhum estágio da obra de Deus pode ficar isolado — apenas os três 
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estágios da obra entrelaçados formam a obra completa para salvar a 

humanidade que é realizada por Deus e juntos eles formam o plano de 

gerenciamento de seis mil anos de Deus para a humanidade. Deus apenas usa 

Seu nome para demarcar as eras e mudar as eras e por isso vemos que o nome 

de Deus sempre muda junto com a era. Mas não importa o quanto o nome de 

Deus possa mudar, Deus ainda é um só Deus”. Depois de ouvir as palavras de 

Deus e a comunicação da irmã, fiquei maravilhada. Eu havia acreditado no 

Senhor todo aquele tempo e nunca havia conhecido alguém capaz de explicar a 

obra de gerenciamento de seis mil anos de Deus e agora as palavras de Deus 

Todo-Poderoso revelaram esse mistério — essas palavras verdadeiramente 

eram a voz de Deus! Eu não me desviei da minha fé: Deus Todo-Poderoso 

realmente é o Senhor Jesus retornado. Só que Deus muda Seu nome de uma era 

para outra, e isso é tudo. Mas Ele ainda é um só Deus. 

Eu continuei a analisar isso por mais alguns dias. A irmã nos deu 

comunicação sobre aspectos da verdade, como a obra do julgamento que Deus 

realiza nos últimos dias e o significado dos nomes de Deus, e quanto mais eu 

ouvia, mais clareza ganhava. Um dia, ela disse: “As palavras de  Deus revelaram 

todos os mistérios da Bíblia” e, ao ouvir isso, meu coração instantaneamente se 

alegrou; eu falei para ela da questão da Trindade que me causou tanta 

consternação por tantos anos. A irmã então leu par mim uma passagem das 

palavras de Deus. Deus Todo-Poderoso diz: “Se algum entre vocês disser 

que a Trindade realmente existe, então explique exatamente o que é 

este único Deus em três pessoas. O que é o Pai Santo? O que é o Filho? 

O que é o Espírito Santo? Jeová é o Pai Santo? Jesus é o Filho? E o 

Espírito Santo? Não é o Pai um Espírito? Não é a substância do Filho 

também um Espírito? A obra de Jesus não foi a obra do Espírito 

Santo? Não foi a obra de Jeová realizada na época por um Espírito 

igual ao de Jesus? Quantos Espíritos Deus pode ter? De acordo com 

a sua explicação, as três pessoas do Pai, do Filho e do Espírito Santo 

são uma; se assim for, existem três Espíritos, mas ter três Espíritos 

significa que há três Deuses. Isso significa que não há um único Deus 

verdadeiro; como esse tipo de Deus ainda pode ter a substância 

inerente de Deus? Se você aceita que há somente um Deus, então 

como Ele pode ter um filho e ser pai? Tudo isso não são 
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simplesmente suas noções? Há somente um Deus, somente uma 

pessoa nesse Deus, e somente um Espírito de Deus, tanto quanto 

está escrito na Bíblia que ‘existe somente um Espírito Santo e um só 

Deus’. Independentemente de se o Pai e o Filho de que você fala 

existem, há um só Deus no final das contas, e a substância do Pai, do 

Filho e do Espírito Santo em que você crê é a substância do Espírito 

Santo. Em outras palavras, Deus é um Espírito, mas Ele consegue Se 

tornar carne e viver entre os homens, assim como estar acima de 

todas as coisas. Seu Espírito é todo-inclusivo e onipresente. Ele pode 

estar simultaneamente na carne e em todo o universo. Já que todas 

as pessoas dizem que Deus é o único Deus verdadeiro, então há um 

único Deus, que não é divisível arbitrariamente por ninguém! Deus 

é um só Espírito e somente uma pessoa; e esse é o Espírito de Deus” 

(de ‘A Trindade existe?’ em “A Palavra manifesta em carne”). 

A irmã fez uma comunicação, dizendo: “As palavras de Deus são muito 

claras. Deus é único e há apenas um Deus. Há também apenas um Espírito 

Santo. O Pai, o Filho e o Espírito Santo são de uma essência, que é a do Espírito. 

Deus é capaz de operar no Espírito, como Jeová, mas também pode operar 

encarnando como o Filho do homem, como Jesus e Deus Todo-Poderoso. Mas, 

quer Deus opere no Espírito quer opere na carne, em essência ainda é o Espírito 

de Deus realizando Sua Própria obra. Portanto, o conceito da Trindade pertence 

às noções e imaginações do homem e é totalmente insustentável. Na verdade, o 

conceito da Trindade foi estabelecido mais de 300 anos depois do Senhor, no 

concílio ecumênico de Niceia. Nesse concílio, especialistas religiosos de toda a 

cristandade se engajaram em um animado debate sobre as naturezas unitárias 

e múltiplas de Deus, até que finalmente estabeleceram o conceito da Trindade 

com base em suas noções, imaginações e inferências lógicas. A partir de então, 

as pessoas definiram aquele Deus verdadeiro que criou os céus e a terra e todas 

as coisas como uma Trindade, acreditando que, além do Santo Filho, o Senhor 

Jesus, existe um Santo Pai no Céu e também um instrumento usado tanto pelo 

Pai como pelo Filho, que é o Espírito Santo. Isso é absurdo demais. Se 

seguirmos a interpretação do mundo religioso e acreditarmos na Trindade do 

Pai, do Filho e do Espírito Santo, isso significa que existem três espíritos e três 

deuses; isso não contradiz o fato de que existe um único Deus? Na verdade, a 
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Trindade não existe. Esta é uma interpretação nascida inteiramente da mente 

do homem e é uma conclusão feita pela humanidade corrupta com base em 

nossas noções e imaginações. Deus nunca disse uma coisa dessas, nenhum 

profeta ou apóstolo inspirado por Deus jamais disse uma coisa dessas, e não há 

registro disso em nenhum lugar da Bíblia”. 

Ainda restava alguma confusão em meu coração enquanto eu ouvia as 

palavras de Deus e a comunicação da irmã, e então perguntei: “A Bíblia afirma 

que depois que Jesus foi batizado, os céus se abriram e o Espírito Santo veio 

como uma pomba e pousou sobre Jesus, e uma voz do Céu disse: ‘Este é o Meu 

Filho amado, em quem Me comprazo’ (Mateus 3:17). Além disso, antes de 

Ele ser crucificado, o Senhor Jesus orou e disse: ‘Meu Pai, se é possível, 

passa de Mim este cálice; todavia, não seja como Eu quero, mas 

como Tu queres’ (Mateus 26:39). As Escrituras dizem que Deus nos céus 

chamou Jesus de Seu Filho amado e Jesus chamou Deus no Céu de Pai quando 

Ele orou. Então, aqui temos o Pai, o Filho e o Espírito Santo — isso não mostra 

que Deus é uma Trindade? Por que as palavras de Deus Todo-Poderoso dizem 

que a Trindade não existe e que não passa de noção e imaginação do homem? 

O que tudo isso significa?”. 

Em resposta à minha pergunta, a irmã fez uma comunicação, dizendo: 

“Simplesmente não existe um conceito como a Trindade no Antigo Testamento. 

Foi somente depois que o Senhor Jesus Se tornou carne e veio à terra para 

realizar Sua obra que tivemos a interpretação ‘do Pai e do Filho’. Está registrado 

no Evangelho de João que Filipe não conhecia a Deus e acreditava que, além do 

Senhor Jesus na terra, havia também um Santo Pai no Céu, e ele disse a Jesus: 

‘Senhor, mostra-nos o Pai’. O Senhor Jesus corrigiu sua visão errônea e revelou 

esse mistério, dizendo a Filipe: ‘Há tanto tempo que estou convosco, e 

ainda não Me conheces, Filipe? Quem viu a Mim, viu o Pai; como 

dizes tu: Mostra-nos o Pai?’ (João 14:9). Ele também disse, ‘Eu estou no 

Pai, e que o Pai está em Mim’ (João 14:10). ‘Eu e o Pai somos um’ (João 

10:30). O Pai é o Filho e o Filho é o Pai; o Pai e o Filho são um, Eles são de um 

Espírito. Ao dizer isso, o Senhor Jesus estava nos dizendo que Ele e o Pai são 

um Deus, não dois.” 

A irmã então me mostrou um maravilhoso videoclipe intitulado 

“Revelando o Mistério ‘do Pai e do Filho’”. Depois, passamos a ler uma 
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passagem das palavras de Deus Todo-Poderoso: “Ainda há aqueles que 

dizem: ‘Deus não declarou expressamente que Jesus era Seu Filho 

amado?’. Jesus é o amado Filho de Deus, em quem Ele Se compraz 

— isso foi certamente declarado pelo Próprio Deus. Isso foi Deus 

testemunhando de Si Mesmo, apenas de uma perspectiva diferente, 

aquela do Espírito no Céu testemunhando de Sua própria 

encarnação. Jesus é Sua encarnação, não Seu Filho no Céu. Você 

compreende? As palavras de Jesus ‘Eu estou no Pai, e o Pai está em 

Mim’, não indicam que Eles são um só Espírito? E não é por causa 

da encarnação que Eles foram separados entre o Céu e a terra? Na 

verdade, Eles ainda são um; não importa o que aconteça, é 

simplesmente Deus testemunhando de Si Mesmo. […] Porque Ele 

era a encarnação, foi chamado o amado Filho de Deus e, com isso, 

veio o relacionamento entre Pai e Filho. Foi simplesmente por causa 

da separação entre o Céu e a terra. Jesus orou da perspectiva da 

carne. Como Ele Se revestiu de uma carne de humanidade tão 

normal, é da perspectiva da carne que Ele disse: ‘Minha casca 

exterior é a de um ser criado. Desde que Eu Me revesti de uma carne 

para vir a esta terra, estou agora muito, muito distante do Céu’. Por 

essa razão, Ele só podia orar a Deus, o Pai, da perspectiva da carne. 

Esse era Seu dever e aquilo de que o Espírito encarnado de Deus 

deveria ser dotado. Não se pode dizer que Ele não é Deus 

simplesmente porque orou ao Pai a partir da perspectiva da carne. 

Embora Ele seja chamado de Filho amado de Deus, Ele ainda é o 

Próprio Deus, pois é apenas a encarnação do Espírito, e Sua 

substância ainda é o Espírito” (de ‘A Trindade existe?’ em “A Palavra 

manifesta em carne”). 

A irmã disse: “Quando Deus Se tornou carne pela primeira vez como o 

Senhor Jesus e veio realizar Sua obra, ninguém conhecia a Deus, as pessoas não 

entendiam a verdade da encarnação nem sabiam o que era a encarnação. Se o 

Senhor Jesus lhes tivesse dito diretamente que Ele era Deus Jeová a quem eles 

adoravam, elas não teriam sido capazes de aceitar o fato devido às suas 

estaturas naquele tempo e o Senhor Jesus teria sido condenado e rejeitado pela 

humanidade antes de começar a realizar Sua obra. Nesse caso, a obra de Deus 
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para redimir a humanidade teria sido impossível e a humanidade nunca teria 

ganho Jesus como uma oferta pelo pecado. Para que a humanidade aceitasse o 

Senhor Jesus, cresse Nele e atingisse a salvação de Deus, antes que Jesus 

formalmente iniciasse Sua obra, Deus deu testemunho de Si mesmo do ponto 

de vista de Seu Espírito e chamou Seu eu carnal de Seu Filho, para que as 

pessoas pudessem ver que Jesus verdadeiramente veio de Deus; isso ajudou a 

facilitar nossa aceitação da salvação do Senhor Jesus. E quando o Senhor Jesus 

orou e chamou o Deus no Céu de Seu Pai, ele era o Filho do homem encarnado, 

chamando o Espírito dentro Dele de Pai do ponto de vista da carne. Isso foi feito 

com base na diferença entre o Espírito e a carne; isso não significa que havia 

um Pai e um Filho separados. De fato, a interpretação do Pai e do Filho só foi 

apropriada durante o tempo da encarnação de Deus. Quando a obra de Deus na 

Terra foi concluída, ou seja, quando o Senhor Jesus completou a obra da 

redenção, ressuscitou e subiu ao Céu, a interpretação do Pai e do Filho já não 

era mais necessária. Por essa razão, não podemos usar a interpretação do Pai e 

do Filho inventada pelas noções da humanidade e aplicá-la generalizadamente 

a Deus, dizendo que em Deus existe um Pai e um Filho e que também há um 

instrumento usado pelo Pai e pelo Filho — o Espírito Santo — e que Deus é uma 

Trindade. Dizer isso está em desacordo com a palavra de Deus e está desacordo 

com os fatos. Antes não entendíamos a verdade e, por isso, Deus não nos 

condenou quando dizíamos uma coisa dessas. Mas agora Deus revelou 

completamente essa verdade e esse mistério, e devemos aceitar a verdade e 

conhecer a Deus à luz de Suas palavras. Só isso está correto e só isso está de 

acordo com a vontade de Deus”. 

Por meio da comunicação dessa irmã, entendi por que o Senhor Jesus 

chamava o Deus no Céu de Pai. Era porque Ele havia encarnado como o Filho 

do homem e estava orando ao Pai celestial do ponto de vista de um homem. 

Deus deu testemunho de Jesus como Seu Filho amado e era Deus dando 

testemunho de Sua Própria carne encarnada do ponto de vista do Espírito. 

Havia Um no Céu e havia Um na terra, mas Eles, em essência, eram de um só 

Espírito. Só que Deus estava dizendo essas coisas de diferentes pontos de vista 

e foi assim que surgiu a interpretação “do Pai e do Filho”. Deus é único, o Deus 

verdadeiro, Ele é um só Espírito, abrangente e onipresente. Ele pode estar no 

Céu, Ele pode estar na terra e Ele pode Se tornar carne. Depois que eu entendi 
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tudo isso, todas as coisas de repente ficaram claras a confusão que tinha sido 

minha companheira constante por anos desapareceu em um instante e senti 

uma incrível sensação de esclarecimento e libertação. 

Depois disso, a irmã me mostrou um filme de testemunho do evangelho 

chamado “Exploração da ‘Trindade’”, no qual eu vi estas palavras de Deus: “Ao 

longo de todos esses anos, Deus foi dividido por vocês dessa maneira, 

cada vez mais dividido a cada geração, a ponto de um Deus ser 

abertamente dividido em três Deuses. E agora é simplesmente 

impossível para o homem reintegrar a Deus como um só, pois vocês 

O dividiram de forma estrita demais! Se não fosse pela Minha rápida 

obra antes que fosse tarde demais, é difícil dizer quanto tempo vocês 

teriam continuado descaradamente dessa maneira! Continuar 

dividindo Deus dessa maneira, como Ele ainda pode ser o Deus de 

vocês? Vocês ainda reconheceriam a Deus? Vocês ainda 

retornariam a Ele? Se Eu tivesse chegado mais tarde, é possível que 

vocês teriam enviado o ‘Pai e o Filho’, Jeová e Jesus de volta a Israel 

e afirmado que vocês mesmos são uma parte de Deus. Felizmente, 

agora são os últimos dias. Finalmente, chegou este dia que Eu tenho 

esperado há muito tempo, e somente depois que Eu realizei esta 

etapa da obra por Minha própria mão, sua divisão do Próprio Deus 

foi interrompida. Se não fosse por isso, vocês teriam se agravado, 

até colocando todos os Satanases entre vocês em altares para 

adoração. Este é o artifício de vocês! O modo de vocês dividirem 

Deus. Vocês continuarão a fazer isso agora? Deixe-Me perguntar-

lhes: quantos Deuses existem? Qual Deus trará a salvação a vocês? 

É ao primeiro Deus, ao segundo ou ao terceiro que vocês sempre 

oram? Em qual Deles vocês sempre acreditam? É o Pai? Ou o Filho? 

Ou é o Espírito? Diga-Me em quem você acredita. Embora com cada 

palavra vocês digam que acreditam em Deus, o que vocês realmente 

acreditam é em seu próprio cérebro! Vocês simplesmente não têm 

Deus no coração! E ainda, na mente de vocês há diversas dessas 

“Trindades”! Vocês não concordam?” (de ‘A Trindade existe?’ em “A 

Palavra manifesta em carne”). 
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Depois de assistir ao filme até fim, eu me senti feliz, mas também fiquei 

irritada e fiz certa autocrítica. Fiquei feliz porque a confusão que me 

acompanhou durante anos finalmente havia sido resolvida: Deus é um e a 

interpretação da Trindade simplesmente não existe. Somente acreditar no Deus 

único e verdadeiro está de acordo com a vontade de Deus e eu não precisava 

mais orar ao Pai e, no minuto seguinte, ao Espírito Santo ou ao Filho, como eu 

fazia antes — eu me senti muito à vontade. Mas eu me senti irritada e censurava 

a mim mesma porque crera em Deus por tantos anos, mas não O conhecera. 

Aquilo em que eu acreditara não passava de um Deus inventado por minhas 

noções e imaginações — um Deus vago da lenda. Eu não acreditara no Deus real 

e, além do mais, resistira a Deus e O fragmentara — na verdade, eu estivera 

blasfemando contra Deus! Graças a Deus, pois é a vinda de Deus Todo-

Poderoso que revelou todos os absurdos da fé da humanidade corrupta e é Deus 

Todo-Poderoso que desvendou esse mistério que sempre desconcertou o 

mundo religioso. Deus Todo-Poderoso é, sem dúvida nenhuma, o Senhor Jesus 

retornado, o Senhor que criou os céus e a terra e todas as coisas. Ele é o Deus 

único e verdadeiro! 

Mais tarde, pela leitura das palavras de Deus Todo-Poderoso, vi que todas 

as palavras de Deus são a verdade e que elas são a voz de Deus. Sem hesitar, eu 

aceitei a obra dos últimos dias de Deus Todo-Poderoso e comecei a acompanhar 

os passos do Cordeiro. Agora, quando eu oro, não preciso orar a três Deuses. 

Oro apenas em nome de Deus Todo-Poderoso e isso faz com que eu me sinta 

muito à vontade, em paz e alegre. Ao orar, não preciso mais me preocupar com 

se não oro o suficiente para uma ou outra pessoa de Deus e se, por isso, Deus 

não ouvirá minhas orações. Realmente experimentei a libertação, a liberdade, 

a alegria e a felicidade que advêm da compreensão da verdade e do 

conhecimento de Deus. Graças a Deus! 

 

13. De onde vem essa voz? 

Por Shiyin, China 

Eu nasci em uma família cristã e muitos dos meus parentes são pregadores. 

Eu acreditava no Senhor juntamente com meus pais desde o tempo em que era 

pequena. Depois que cresci, fiz esta oração ao Senhor: se eu encontrasse um 

marido que também era crente, eu me ofereceria junto com ele ao serviço do 
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Senhor. Depois de me casar, meu marido realmente veio a crer no Senhor, e, na 

verdade, ele acabou se tornando um pregador dedicado em tempo integral. Para 

que meu marido pudesse se concentrar em seu trabalho pelo Senhor e honrar o 

compromisso que tinha assumido diante do Senhor, eu tomei a iniciativa de 

assumir a difícil tarefa de administrar nossos assuntos domésticos. Embora 

fosse um pouco difícil e cansativo, meu coração estava cheio de alegria e paz, 

não importando quão difíceis as coisas ficassem, porque eu tinha o Senhor 

como meu sustento. 

O ano de 1997 veio e foi, e em algum momento eu percebi que os sermões 

do meu marido não continham luz que tinham possuído. Sempre que eu o pedia 

para fazer alguma coisa na casa, ele simplesmente dava alguma desculpa de que 

estava ocupado com seu trabalho de pregação. Mesmo quando fazia algum 

trabalho em casa, ele não se concentrava na tarefa e, muitas vezes, perdia a 

paciência comigo por causa de coisas triviais. Embora, por fora, eu 

demonstrasse paciência e não discutisse com meu marido, em meu coração eu 

realmente estava insatisfeita com o comportamento dele. O fardo pesado da 

nossa casa e a escuridão no meu espírito me deixaram em agonia. Tudo que 

podia fazer era vira para diante do Senhor para orar e derramar meu coração 

na escuridão da noite, quando todos estavam dormindo, e pedir a Ele que me 

desse mais fé e força. Ao mesmo tempo, eu ansiava que o Senhor voltasse 

rapidamente e me salvasse de minha existência miserável. 

Um dia, em abril de 2000, quando eu estava guardando algumas roupas, 

eu tropecei na bolsa do meu marido e vi que ela estava completamente cheia. 

Então abri o zíper por curiosidade e vi uma Bíblia e um hinário e também um 

livro novinho em folha que tinha uma capa externa. Pensei: “Como  nunca vi 

esse livro antes? Só pode ser algum tipo de livro de referência para pregações 

ou sobre as experiências de algum personagem espiritual. Tenho que lê-lo — 

talvez eu ganhe algum sustento dele”. Eu o abri por curiosidade e vi um título 

que dizia: “Aqueles que hão de ser aperfeiçoados devem passar pelo 

refinamento”. “Que título original!” Pensei: “A julgar pelo título, a experiência 

do refinamento não é uma coisa ruim! Eu estou agora passando por um 

refinamento que não consigo superar, então devo ler isso com cuidado para ver 

sua experiência de refinamento. Então serei capaz de encontrar uma senda de 

prática que está dentro disso”. Assim, comecei a ler: “Costumava ser que as 
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pessoas todas tomavam suas resoluções diante de Deus, dizendo: 

‘Não importa quem não ama a Deus; eu devo amá-Lo’. Agora, no 

entanto, você é confrontado com o refinamento. Isso não está 

alinhado com suas concepções, então você perde a fé em Deus. Isso 

é amor genuíno? Você leu muitas vezes os feitos de Jó — você se 

esqueceu deles? O verdadeiro amor só pode tomar forma a partir da 

fé. […] Quando encara sofrimentos, você deve ser capaz de não 

considerar a carne e de não se queixar de Deus. Quando Deus Se 

esconde de você, você deve ser capaz de ter fé para segui-Lo e manter 

seu antigo amor sem permitir que fraqueje ou desapareça. Não 

importa o que Deus faça, você deve se submeter ao Seu desígnio e 

estar mais disposto a amaldiçoar sua própria carne do que se 

queixar Dele. Quando encara provações, você deve satisfazer Deus 

apesar de qualquer relutância em se afastar de algo que você ama ou 

de chorar amargamente. Somente isso pode ser chamado de 

verdadeiro amor e fé. Não importa qual seja sua real estatura, você 

deve primeiro possuir a vontade de sofrer dificuldades, assim como 

deve possuir verdadeira fé, e deve ter a vontade de abandonar a 

carne. Você deve estar disposto a pessoalmente suportar 

dificuldades e sofrer perdas em seus interesses pessoais a fim de 

satisfazer a vontade de Deus. Você também deve ter um coração de 

arrepender-se por não ter sido capaz de satisfazer a Deus no 

passado e ser capaz de se arrepender agora. Nenhuma dessas 

condições pode estar faltando, e Deus aperfeiçoará você por meio 

dessas coisas. Se lhe faltarem essas condições, você não pode ser 

aperfeiçoado” (“A Palavra manifesta em carne”). Essas palavras realmente 

tocaram meu coração. Eu chorava enquanto lia isso — não era exatamente isso 

que eu estava passando? No passado, eu tinha resolvido dedicar a mim e meu 

marido ao Senhor. Eu estava perfeitamente feliz em assumir todos os encargos 

de administrar uma casa para apoiar meu marido no trabalho que ele estava 

fazendo para o Senhor fora da casa, não importando o quão árduo ou exaustivo 

isso fosse. Mas àquela altura, por causa das dificuldades em casa e da falta de 

consideração de meu marido por mim, eu vivia com um sentimento perpétuo 

de ter sido injustiçada; eu estava vivendo no meio de refinamento e perdendo a 
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fé e o amor que eu tive no passado. Eu tinha me tornado incapaz de manter a 

decisão que tinha tomado diante de Deus e, muitas vezes, chorava sozinha. 

Pensei em como Jó pôde ser testemunha de Deus no meio de uma grande e 

árdua provação, e como ele não perdeu a fé em Deus. Ele até disse: “Jeová deu, 

e Jeová tirou; bendito seja o nome de Jeová” (Jó 1:21). Como eu pod ia ter 

esquecido até disso? Senti-me profundamente arrependida por tudo o que fiz 

na presença do Senhor. Jó preferia sofrer pessoalmente e sacrificar seus 

próprios interesses a não satisfazer a Deus. A despeito de tantos anos de crença 

no Senhor, eu tinha perdido a fé Nele. Eu me queixava ao Senhor enquanto 

passava por refinamento e nem de longe estava expressando meu amor por Ele! 

Quando percebi isso, resolvi secretamente que eu não poderia mais ser como 

antes, que deveria apoiar meu marido em seu trabalho para o Senhor, e que era 

certo enfrentar um pouco de dificuldade. 

Quando meus pensamentos alcançar esse ponto, meu humor sofreu uma 

forte virada para melhor. Senti que essas palavras foram muito bem ditas e 

realmente chegavam ao cerne das minhas circunstâncias atuais. Elas 

apontavam uma senda de prática para mim e, antes que eu percebesse, força e 

fé surgiram dentro de mim. Eu me perguntei: “Quem disse essas palavras? 

Como pode ter um entendimento tão sublime? Eu li livros escritos por 

personagens espirituais conhecidos e, embora sejam edificantes, eles não são 

escritos de maneira tão clara e elucidativa quanto este, nem possuem a verdade. 

De onde essas palavras realmente vieram?” Eu me sentia atraída pelas palavras 

nesse livro e queria continuar a ler; quanto mais eu lia, mais sentia como essas 

palavras eram maravilhosas. Cada linha falava diretamente meu coração. Elas 

me permitiram entender que, por maior que seja o sofrimento, devemos seguir 

a Deus até o fim e nos submeter felizes a Deus diante do sofrimento. Mesmo 

que alguém se torne fraco em meio a uma provação, ele deve ter fé no Senhor e 

confiar em Deus para permanecer firme. Quanto mais eu lia, mais me sentia 

iluminada em meu coração e mais sentia que tinha uma senda de prática. 

Naquele momento, meu marido chegou em casa, e eu perguntei na mesma hora: 

“Onde você conseguiu este livro?” Ele sorriu e disse: “Eu peguei emprestado de 

alguém e tenho que devolvê-lo em breve”. Eu não disse mais nada. 

Um dia, enquanto cozinhava, eu podia ouvir trechos de um hino que meu 

marido estava tocando: “Quem não está adorando? Quem não anseia 
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por ver Deus? […] Deus uma vez compartilhou alegrias e tristezas 

com o homem, e hoje Ele Se reuniu com a humanidade e 

compartilha contos de tempos passados com ele. Depois que Ele saiu 

da Judeia, as pessoas não conseguiram achar vestígios Dele. Eles 

anseiam por uma vez mais se encontrar com Deus, pouco sabendo 

que hoje novamente se encontraram com Ele e se reuniram com Ele. 

Como isso não despertaria pensamentos de ontem? Há dois mil anos, 

Simão Barjonas, o descendente dos judeus, contemplou Jesus, o 

Salvador, comeu à mesma mesa que Ele e, depois de segui-Lo por 

muitos anos, sentiu uma profunda afeição por Ele: ele O amava do 

fundo do coração, amava profundamente o Senhor Jesus. Hoje Ele 

Se reuniu com a humanidade e compartilha contos de tempos 

passados com ele” (‘Dois mil anos de anseio’ em “Seguir o Cordeiro e cantar 

cânticos novos”). As letras desse hino deram voz aos meus próprios 

pensamentos mais íntimos e evocaram meu sentimento de anseio pelo retorno 

do Senhor. Chorei enquanto ouvia e pensei: “Desde que me tornei uma crente 

até agora, eu pensava no Senhor Jesus cada dia, esperando que Ele retornasse 

em breve para que pudéssemos nos reunir e lembrar os tempos passados”. As 

letras do hino eram tão genuínos e comoventes e conseguiam especialmente 

expressar o sentimento de anseio que as pessoas têm pelo Senhor. Então, 

larguei a comida que estava preparando e escutei com atenção plena. Em 

seguida, veio outro hino chamado “Um coração leal para Deus”: “Eu não peço 

nada para a minha vida a não ser que meus pensamentos de amor a 

Deus e o desejo do meu coração sejam aceitos por Deus” (“Seguir o 

Cordeiro e cantar cânticos novos”). Eu pensei: “Quem escreveu esse hino? 

Como sua determinação pode ser tão forte?” Este verso me inspirou de modo 

especial: “Eu não peço nada para a minha vida a não ser que meus 

pensamentos de amor a Deus e o desejo do meu coração sejam 

aceitos por Deus”. Esse tipo de amor por Deus é tão puro! Em minha fé no 

passado, eu não sabia amar o Senhor, mas queria apenas desfrutar da Sua graça 

e buscar paz e alegria. Esse hino abriu muito minha visão de mundo naquele 

dia, e vi que aqueles que acreditam em Deus devem amá-Lo e não devem buscar 

nada para si mesmos — somente esse tipo de amor pode ser puro. Esse hino era 

tão bem escrito. Então, em meu coração, resolvi secretamente que eu também 
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queria perseguir esse objetivo, e que eu amaria o Senhor, não importando se 

outra pessoa O amasse ou não. 

Depois de ler as palavras daquele livro e ouvir aqueles hinos, comecei a agir 

de acordo com o que diziam. Quando meu marido saía para trabalhar e não 

tinha tempo para ajudar nas tarefas domésticas, eu não me sentia mais tão 

angustiada como antes. Se os outros irmãos e irmãs cometiam um lapso em algo 

que diziam, eu conseguia ser tolerante porque queria satisfazer a Deus. Eu só 

buscava amar a Deus com todo o meu coração, como o hino tinha descrito. 

Em um piscar de olhos, chegou a hora de plantar a nossa safra. Certa noite, 

enquanto arrumava a casa, meu marido me disse: “Amanhã, preciso ir para 

outra igreja fora da cidade”. Minha resposta imediata foi: “Você estará de volta 

em poucos dias?” “Não sei”, ele disse. “Vou tentar o meu melhor para voltar 

logo. Não se estresse com o trabalho aqui em casa”. Meu rosto se fechou 

imediatamente, e pensei: “Você diz ‘não se estresse com isso’, mas como posso 

não me estressar? Você está saindo sem ter nenhuma ideia de quando voltará e 

os campos de todos os outros já foram semeados. Nós nem aramos o nosso, e 

se as sementes forem plantadas tarde, não teremos uma boa colheita no outono. 

E então, o que faremos? Se ao menos você terminasse de semear os campos e 

depois fosse ajudar os irmãos e irmãs!” Naquela noite, deitei-me na cama, 

totalmente incapaz de cair no sono. Eu estava completamente perturbada com 

um grande tumulto, pensando: “A última vez que meu marido partiu, ele ficou 

ausente por mais de duas semanas, mas, na época, não tínhamos nenhum 

trabalho na fazenda. Este é um tempo crítico para plantar, e se ele ficar fora 

novamente por duas semanas, o que farei? Talvez eu deva pedir que ele 

encontre algum coobreiro para fazer o trabalho e se livrar dele”. Mas refleti mais 

um pouco sobre isso: “Não, isso não vai funcionar. Os irmãos e irmãs estão 

esperando seu apoio. Se ele não for, isso não será uma ofensa contra o Senhor?” 

No meio desse refinamento, coloquei-me na presença do Senhor e orei: “Senhor! 

Não é que eu não queira que meu marido vá e apoie os irmãos e irmãs, mas 

devemos plantar os campos agora. Estou realmente sentindo os efeitos desse 

refinamento e não sei o que fazer. Senhor! Peço Tua ajuda. Protege meu coração 

e impede que eu seja perturbada por essas coisas”. Quando terminei de orar, as 

seguintes palavras me vieram à minha mente muito claramente: “Não 

importa qual seja sua real estatura, você deve primeiro possuir a 
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vontade de sofrer dificuldades, assim como deve possuir verdadeira 

fé, e deve ter a vontade de abandonar a carne. Você deve estar 

disposto a pessoalmente suportar dificuldades e sofrer perdas em 

seus interesses pessoais a fim de satisfazer a vontade de Deus” 

(‘Aqueles que hão de ser aperfeiçoados devem passar pelo refinamento’ em “A 

Palavra manifesta em carne”). Essas palavras tomaram conta do meu coração 

no mesmo instante e o iluminaram consideravelmente. “É isso mesmo!”, pensei. 

“Se alguém quiser satisfazer o Senhor, ele deve ter a determinação para 

suportar dificuldades e deve se alegrar ao sofrer na carne ter seus interesses 

pessoas comprometidos se isso significa satisfazer a vontade de Deus!” Essas 

palavras me deram fé e pensei: “Se os campos estão um pouco atrasados, então 

que seja! Tudo que colhermos dependerá de Deus, e o mais importante é que 

meu marido esteja trabalhando pelo Senhor”. Com isso em mente, tive uma 

sensação de tranquilidade e libertação em meu coração e, antes que percebesse, 

adormeci. Na manhã seguinte, eu disse ao meu marido: “Vá fazer o seu trabalho 

pelo Senhor! Não importa que dia você retorne, tudo estará bem. Eu me 

submeto ao que o Senhor arranjar”. Quando pensei que minhas ações 

satisfaziam ao Senhor, senti alegria e firmeza em meu coração. 

Meu marido voltou alguns dias depois, e ele me parecia uma pessoa 

completamente diferente. Ele me ajudou com o trabalho doméstico e até chegou 

a me dizer: “Você está trabalhando demais! Estes últimos anos têm sido duros 

o bastante para você, administrando todos os nossos assuntos dentro e fora da 

casa. Eu estou ciente disso. Eu estava prestes a sair para trabalhar sem ajudar 

a dividir o fardo das tarefas domésticas com você. A partir de agora, farei mais 

sempre que tiver tempo”. Fiquei muito comovida ao ouvi-lo dizer isso, pois meu 

marido nunca havia falado assim antes. Pensei: “Desde que ele leu aquele livro, 

tenho visto uma transformação tão grande nele. Não só seus sermões estão 

cheios de luz, mas sua atitude em relação a mim está diferente. A leitura da 

Bíblia durante todos esses anos não o mudou, mas agora ele mudou tanto em 

pouco tempo. Parece que as palavras naquele livro realmente têm o poder de 

mudar as pessoas!” Ao mesmo tempo, senti que o que estava naquele livro tinha 

sido de grande benefício para mim também. Sua leitura tinha imbuído fé e força 

em mim, e quando eu agia de acordo com o que ele dizia, a insatisfação que 

sentia em relação ao meu marido simplesmente derretia. Após lê-lo, sua atitude 
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em relação a mim também mudou; ele entendeu como ser atencioso e como 

cuidar de mim. Todas essas mudanças aprofundaram minha sensação de que o 

conteúdo daquele livro é realmente poderoso e cheio de autoridade. Mas, eu me 

perguntava, quem tinha escrito as palavras naquele livro? Eu não tinha 

encontrado a resposta para essa pergunta. 

Um dia, dois meses depois, meu marido disse que queria me levar com ele 

para participar de uma reunião. Eu tinha a sensação de que esse encontro seria 

algo muito especial, caso contrário, ele não me levaria com ele. Eu estava cheia 

de expectativa e ansiosa para ver aquele livro novamente. No dia seguinte, meu 

marido e eu, juntamente com duas irmãs, estávamos felizes em um carro a 

caminho da casa de uma irmã. Havia vários outros irmãos e irmãs participando, 

entre eles, uma irmã de trinta anos que incluiu as Escrituras na comunhão e 

compartilhou conosco muitas verdades sobre a obra de Deus nos últimos dias. 

Meu coração realmente se iluminou enquanto a ouvia, e eu ganhei um 

entendimento claro sobre muitos versículos da Bíblia que eu nunca tinha 

entendido antes e sobre o retorno de Deus para realizar a obra de julgamento. 

Pensei: “Como é possível que sua comunicação seja tão maravilhosa, que ela 

consiga explicar a Bíblia tão claramente? Como ela entende tanto?” Naquele 

momento, a irmã, com um sorriso largo no rosto, nos disse em voz alta: “Eu 

gostaria de contar-lhes, irmãos e irmãs, uma notícia incrivelmente boa, que é 

verdadeiramente excitante. O Senhor Jesus, por quem temos ansiado por muito 

tempo, voltou encarnado entre nós para realizar Sua nova obra, para proclamar 

palavras e desvelar todas as verdades e mistérios, para desnudar os mistérios 

dos três estágios da obra de Deus, Seu plano de gerenciamento de seis mil anos, 

as encarnações de Deus e a Bíblia. Tudo que compartilhei em comunhão hoje 

veio das palavras proclamadas por Deus”. Todos os irmãos e irmãs presentes e 

eu ouvimos essa grande notícia e, finalmente, percebi: essa irmã entendia tanto 

porque tudo tinha sido compartilhado com a humanidade pelo Senhor, que 

tinha retornado. Agora, nós também estávamos ouvindo a voz do Senhor. Todos 

nós nos abraçamos com alegria e derramamos lágrimas de emoção — o lugar 

inteiro começou a tremer de exuberância. Eu estava tão feliz que senti vontade 

de pular de alegria e pensei: “Eu sempre esperei que o Senhor Jesus retornasse 

logo, e agora Ele realmente voltou! Eu sou abençoada por poder acolher o 

retorno do Senhor Jesus durante a minha vida!” 
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Quando a reunião estava prestes a ser encerrada, a irmã deu a cada um de 

nós um livro chamado O julgamento começa pela casa de Deus. Segurando o 

livro das palavras de Deus com cuidado em ambas as mãos, de repente me 

lembrei daquele livro que tinha lido antes. Será que era o mesmo livro? Quando 

chegamos em casa, não consegui esperar para perguntar ao meu marido: “O 

livro que vi naquele dia — era o mesmo livro das palavras de Deus que a irmã 

nos deu hoje?” Ele sorriu e disse: “Sim”. Então me senti como se estivesse 

acordando de um sonho. Afinal, aquela voz era de Deus — essa é a voz do Senhor 

Jesus retornado, a voz de Deus! Não é de admirar que aquelas palavras tinham 

sido tão comoventes para mim, dando-me fé e força, mudando-me e tirando-

me do meu sofrimento. Então, repreendi meu marido: “Por que você escondeu 

de mim que você tinha aceitado a nova obra de Deus?” Ele disse: “Na época, eu 

realmente queria contar a você, mas a maioria das pessoas da sua família prega 

em círculos religiosos e eles se opõem e condenam a obra de Deus nos últimos 

dias. Eles têm obstruído o nosso caminho de investigar o caminho verdadeiro 

durante todo esse tempo. Eu temia que, se eu não conseguisse explicar de forma 

suficientemente clara e seus parentes descobrissem, assim que começassem a 

se revelar para perturbar e impedir você, isso não só arruinaria sua chance de 

ser salvo, mas também me tornaria um malfeitor! Então, decidi contar para 

você após ter investigado tudo e após ganhar clareza sobre isso”. Essa 

explicação dispersou meu mal-entendido do meu marido e fiquei ainda mais 

grata pela salvação de Deus para mim. Resolvi ler esse livro das palavras de 

Deus com cuidado. 

As palavras de Deus Todo-Poderoso trouxeram nutrição e sustento para o 

meu espírito ressecado. Nunca pensei que seria capaz de ouvir as palavras do 

Senhor retornado com meus próprios ouvidos, para ser elevada para diante de 

Deus ou me encontrar face a face com Deus. Eu me senti especialmente grata a 

Deus por Seu amor e salvação. Mais ou menos dez dias mais tarde, meu marido 

e eu trabalhamos com as irmãs que espalhavam o evangelho para trazer os 

outros irmãos e irmãs na nossa igreja com verdadeira fé no Senhor para a 

presença de Deus Todo-Poderoso. 

 

14. O Senhor apareceu no Leste 

Por Qiu Zhen, China 
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Certo dia, minha irmã mais nova me ligou para me informar que ela tinha 

retornado do Norte e que tinha algo importante a me contar. Ela pediu que a 

encontrasse imediatamente. Eu tinha a sensação de que algo ruim podia ter 

acontecido, por isso fui diretamente para a casa dela. Foi apenas quando 

cheguei na casa dela e a vi lendo um livro que minha inquietação passou. 

Minha irmã me viu entrar, deu um pulo e disse animadamente: “Qiu Zhen! 

Dessa vez, ouvi uma notícia boa lá no Norte: o Senhor Jesus retornou!” 

Após ouvir minha irmã dizer isso, pensei distraidamente: “Ao longo dos 

últimos anos, a Relâmpago do Oriente tem testificado que o Senhor Jesus 

retornou; é possível que minha irmã tenha aceitado a Relâmpago do 

Oriente?”. Antes que eu pudesse falar, minha irmã disse seriamente: “Ah , Qiu 

Zhen! O Senhor encarnou novamente e veio ao nosso país, a China”. 

Apressadamente, eu disse: “Não acredite em tudo que ouve. Deus pode vir à 

China? A Bíblia diz claramente: ‘Naquele dia estarão os Seus pés sobre 

o monte das Oliveiras, que está defronte de Jerusalém para o 

oriente; se o monte das Oliveiras será fendido pelo meio, do 

oriente para o ocidente e haverá um vale muito grande; e metade 

do monte se removerá para o norte, e a outra metade dele para o 

sul’ (Zacarias 14:4). A vinda de Deus ocorrerá em Israel. Ele não pode vir à 

China. Você trabalha para o Senhor, mas não sabe nem mesmo disso!”. 

Minha irmã disse com sinceridade: “Eu costumava pensar como você, 

mas através das palavras de Deus Todo-Poderoso e da comunicação de 

irmãos e irmãs, percebi que o Senhor realmente encarnou na China. A 

escritura da qual você fala é uma profecia, mas não podemos interpretar as 

profecias como queremos. Elas são cumpridas e se tornam visíveis ao homem 

através dos fatos da obra de Deus. Quando o Senhor Jesus veio para executar 

Sua obra, nem Pedro, nem a mulher samaritana, nem o eunuco da Etiópia se 

agarraram ao sentido literal das profecias da Bíblia, foram antes os fatos 

daquilo que o Senhor Jesus disse e a obra que Ele executou que afirmaram a 

eles que o Messias tinha vindo como o Senhor Jesus. Todos eles seguiram os 

passos de Deus e receberam a salvação do Senhor. E todos aqueles fariseus 

que se agarraram ao sentido literal das profecias trataram o Senhor Jesus, o 

Messias que já tinha vindo, como uma pessoa comum e negaram, resistiram 

e condenaram o Senhor Jesus. No fim, eles crucificaram o Senhor Jesus e 
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assim foram punidos por Deus. Qiu Zhen, devemos lidar com a vinda do 

Senhor com cuidado e devemos ter um coração que teme a Deus. Você 

realmente não deve julgar essa questão apressadamente!”. 

Eu olhei para a minha irmã, levantei a Bíblia e disse: “Deus Jeová 

promulgou a lei em Israel, e o Senhor Jesus também foi crucificado em Israel. 

A China é um país governado por um partido ateu. Deus viria para um país 

desse tipo? Temos crido no Senhor por tantos anos e de forma alguma 

devemos acreditar em tudo que ouvimos!” 

Minha irmã disse ansiosamente: “Qiu Zhen, quando o Senhor Jesus 

estava realizando Sua obra naquele tempo, os fariseus resistiram ao Senhor e 

disseram: ‘Examina e vê que da Galiléia não surge profeta’ (João 7:52). ‘Vem, 

pois, o Cristo da Galiléia?’ (João 7:41). Mas é fato que o Senhor Jesus cresceu 

em Nazaré, na Galileia. A Bíblia diz: ‘Ó profundidade das riquezas, tanto da 

sabedoria, como da ciência de Deus! Quão insondáveis são os Seus juízos, e 

quão inescrutáveis os Seus caminhos! Pois, quem jamais conheceu a mente 

do Senhor? ou quem se fez Seu conselheiro?’ (Romanos 11:33-34). Como 

podemos compreender a sabedoria de Deus? Não podemos analisar a obra de 

Deus com nossa própria mente. Vivemos na expectativa da vinda do Senhor 

a cada dia. Agora que o Senhor realmente retornou, se nos agarrarmos às 

nossas próprias noções e não buscarmos ou investigarmos, perderemos a 

oportunidade de acolher o Senhor e ficaremos cheios de remorso!”. 

Quando vi minha irmã tão séria, pensei: “Minha irmã acredita 

sinceramente no Senhor e é uma pessoa ponderada que sabe o que quer. 

Normalmente, é cuidadosa naquilo que faz e, ao se tratar de um assunto tão 

importante quanto a vinda do Senhor, é ainda menos provável que ela 

acredite cegamente em algo que outros dizem. Agora ela aceitou a Relâmpago 

do Oriente. É possível que o Senhor realmente retornou e está realizando Sua 

obra na China?”. Mas então me veio outro pensamento: “Como o Senhor 

poderia realizar Sua obra na China? É tão difícil de imaginar!”. Então eu disse 

com firmeza: “A Bíblia é como uma torta com mil camadas, e cada pessoa a 

interpreta de maneira diferente. A Bíblia profetiza que Deus descerá em Israel 

nos últimos dias. Além do mais, a maioria do povo chinês adora Buda, e o 

governo nacional sempre tem perseguido as crenças religiosas. Deus não virá 

à China para realizar Sua obra!”. 



152 

 

Minha irmã disse com entusiasmo: “Qiu Zhen, o Senhor retornou e 

apareceu na China para realizar a Sua obra. Isso é muito significativo. Eu 

acabei de aceitar a obra de Deus Todo-Poderoso dos últimos dias, por isso 

ainda não consigo explicar esse aspecto da verdade com muita clareza, mas 

os irmãos e irmãs da Igreja de Deus Todo-Poderoso testificam de modo muito 

iluminador. Pedirei que comunguem com você!”. Abanei a mão e disse: 

“Esqueça. Vou embora”. Após voltar para casa, fiquei apaticamente sentada 

no sofá e pensei sobre aquilo que minha irmã tinha dito. Minha mente estava 

a mil por hora, e eu não conseguia acalmá-la. Eu sempre tinha esperado que 

o Senhor Jesus pisasse no Monte das Oliveiras, como então minha irmã podia 

dizer de repente que o Senhor tinha vindo à China? Como isso era possível? 

Sem cessar, fiquei folheando a Bíblia, mas não conseguia encontrar nenhum 

capítulo ou versículo que predissesse que o Senhor viria realizar Sua obra na 

China. “Quando o Senhor Jesus estava realizando Sua obra naquela época, os 

fariseus resistiram ao Senhor e disseram: ‘Examina e vê que da Galiléia não 

surge profeta’ (João 7:52). ‘Vem, pois, o Cristo da Galiléia?’ (João 7:41). Mas 

é fato que o Senhor Jesus cresceu em Nazaré, na Galileia…”. As palavras da 

minha irmã passavam pela minha cabeça intermitentemente, e pensei que 

aquilo que ela tinha dito era verdade. Eu alternava entre folhear a Bíblia e 

refletir sobre o que minha irmã tinha dito. Minha mente estava acelerada, e 

eu não sábia qual era a melhor coisa a fazer, então simplesmente clamei ao 

Senhor em meu coração: “Amado Senhor, o que devo fazer? Ó Senhor, onde, 

exatamente, Tu descerás?” 

Alguns dias depois, minha irmã veio me procurar novamente. Assim que 

entrou na casa, ela sorriu e disse: “Qiu Zhen, as irmãs Xie e Hao da Igreja de 

Deus Todo-Poderoso vieram para a minha casa para me apoiar. Elas têm 

acreditado em Deus Todo-Poderoso por muito tempo e entendem muito mais 

do que eu. Se houver alguma coisa que você não entenda sobre o retorno do 

Senhor, vá e comungue com elas”. Pensei: “Tenho acreditado no Senhor por 

muitos anos e sempre esperei a vinda do Senhor. O Senhor realmente veio? 

Talvez eu deva aproveitar essa oportunidade de comungar com elas”. Assim, 

acompanhei minha irmã até sua casa. Assim que entrei na sala, as duas irmãs 

me acolheram calorosamente e falaram com muita cordialidade. Pediram que 

eu me manifestasse caso tivesse alguma pergunta, então todas poderiam 
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comungar juntas. Perguntei: “Vocês afirmam que o Senhor Jesus já retornou 

e que Ele está realizando Sua obra na China. Existe algum fundamento bíblico 

para essa alegação?” A irmã Hao sorriu e disse: “Irmã, na verdade, existem 

profecias na Bíblia sobre o Senhor vindo para realizar Sua obra na China nos 

últimos dias”. Fiquei perplexa e disse: “Como isso é possível? Eu tenho lido a 

Bíblia muitas vezes, mas não descobri um único registro bíblico referente a 

isso. Onde na Bíblia está o fundamento para sua alegação?”. Com paciência, 

a irmã Hao disse: “Irmã, leiamos dois versículos das Escrituras, e você saberá. 

Malaquias 1:11 diz: ‘Mas desde o nascente do sol até o poente é grande 

entre as nações o meu nome; […] diz Jeová dos exércitos’. Mateus 24:27 

diz: ‘Porque, assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra até 

o ocidente, assim será também a vinda do Filho do homem’. Esses 

dois versículos das Escrituras nos mostram claramente que o lugar em que 

Deus descerá novamente fica no leste do mundo e se encontra nas terras dos 

gentios. Todos nós sabemos que a China fica no leste do mundo. Os dois 

primeiros estágios da obra de Deus ocorreram ambos em Israel. No que diz 

respeito ao estado de Israel, a China é uma nação gentia. Portanto, a vinda de 

Deus à China para aparecer e realizar Sua obra nos últimos dias cumpre essas 

profecias”. Após ouvir a comunicação das irmãs e ponderar sobre o 

significado desses dois versículos das Escrituras, achei que sua comunicação 

era muito iluminadora. Apesar de já ter lido esses dois versículos antes, eu 

nunca tinha entendido o significado do retorno do Senhor como acontecendo 

no Leste, na China. Enquanto ouvia a explicação delas, senti que sua 

comunicação tinha sua fonte na iluminação do Espírito Santo. 

A irmã Hao continuou, dizendo: “Vejamos o que diz Deus Todo-Poderoso: 

‘Estou fazendo a Minha obra por todo o universo e, no Oriente, 

trovões estrondosos soam incessantemente, sacudindo todas as 

nações e denominações. É a Minha voz que trouxe todos os 

homens para o presente. Farei com que todos os homens sejam 

conquistados pela Minha voz, caiam nessa corrente, e submetam-

se diante de Mim, pois há muito tempo recuperei a Minha glória 

de toda a terra e a emanei novamente no Oriente. Quem não deseja 

ver a Minha glória? Quem não espera ansiosamente pelo Meu 

retorno? Quem não tem sede do Meu reaparecimento? Quem não 
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tem saudades da Minha beleza? Quem não viria para a luz? Quem 

não veria a riqueza de Canaã? Quem não anseia pelo retorno do 

Redentor? Quem não adora o Grande Todo-Poderoso? A Minha 

voz se espalhará pela terra; desejo, diante do Meu povo escolhido, 

falar mais palavras para eles. Como os poderosos trovões que 

abalam montanhas e rios, Eu falo Minhas palavras para todo o 

universo e para a humanidade. Portanto, as palavras na Minha 

boca se tornaram o tesouro do homem, e todos os homens 

apreciam as Minhas palavras. O raio ilumina do Oriente até o 

Ocidente. Minhas palavras são tais que o homem reluta em abrir 

mão delas e, ao mesmo tempo, as considera insondáveis, mas se 

regozija com elas ainda mais. Como um recém-nascido, todos os 

homens estão contentes e alegres, celebrando a Minha vinda. Por 

intermédio da Minha voz, trarei todos os homens diante de Mim. 

Daí em diante, Eu entrarei formalmente na raça dos homens para 

que venham Me adorar. Com a glória que Eu irradio e com as 

palavras da Minha boca, farei com que todos os homens venham 

diante de Mim e vejam que o relâmpago ilumina desde o Oriente e 

que desci também no Monte das Oliveiras, no Oriente. Eles verão 

que já há muito tempo estou na terra, não mais como o Filho dos 

judeus, mas como o Relâmpago do Oriente. Pois há muito que 

ressuscitei e saí do meio da humanidade, e reapareci com glória 

entre os homens. Eu sou Aquele que foi adorado por incontáveis 

eras antes de agora, e também sou o bebê abandonado pelos 

israelitas, incontáveis eras antes de agora. Além disso, Eu sou o 

todo-glorioso Deus Todo-Poderoso da era presente! Que todos 

cheguem diante do Meu trono e vejam Meu semblante glorioso, 

ouçam a Minha voz e contemplem as Minhas obras. Essa é a 

totalidade da Minha vontade; é o fim e o clímax do Meu plano, 

assim como o propósito do Meu gerenciamento. Que toda nação 

Me adore, que toda língua Me reconheça, que todo homem tenha 

fé em Mim, que todos os povos se sujeitem a Mim!’ (‘O ressoar dos 

sete trovões: profetizando que o evangelho do reino se expandirá por todo o 

universo’ em “A Palavra manifesta em carne”). Todos nós sabemos que Deus 
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trouxe o evangelho do reino dos céus quando Ele encarnou pela primeira vez, 

e esse evangelho se espalhou do Oeste ao Leste. Mas jamais imaginamos que 

Deus retornaria na carne no leste do mundo, na China, trazendo o evangelho 

eterno e realizando a obra de julgar, purificar e salvar as pessoas. Dessa vez, 

a obra de Deus se espalhará do Leste ao Oeste…” 

Quando ouvi isso, eu interrompi a irmã e perguntei, um tanto perplexa: 

“Irmã, a Bíblia registra que Deus Jeová realizou Sua obra em Israel e que a 

obra do Senhor Jesus aconteceu na Judeia. Ambos os dois estágios da obra de 

Deus foram realizados em Israel, então o retorno do Senhor também deveria 

acontecer em Israel. Como você pode dizer que é na China?”. A irmã Hao 

sorriu e disse: “Achamos que, pelo fato de os dois primeiros estágios da obra 

de Deus terem ocorrido em Israel, o Senhor definitivamente realizará Sua 

obra em Israel quando Ele retornar. Mas esse tipo de pensamento está de 

acordo com os fatos? É possível que Deus seja apenas o Deus dos israelitas? 

É possível que Deus administre e salve apenas os israelitas? Vejamos o que 

Deus Todo-Poderoso diz”. 

A irmã Xie abriu o livro das palavras de Deus e leu: “Quando o 

Salvador chegasse durante estes últimos dias, se Ele ainda fosse 

chamado de Jesus, e uma vez mais nascesse na Judeia e na Judeia 

fizesse a Sua obra, então isso provaria que Eu somente criei o povo 

de Israel e somente redimi o povo de Israel, e que Eu nada fiz com 

os gentios. Isso não contradiria estas Minhas palavras: ‘Eu sou o 

Senhor que criou os céus e a terra e todas as coisas’? Eu deixei a 

Judeia e faço Minha obra entre os gentios porque não sou 

simplesmente o Deus do povo de Israel, mas o Deus de todas as 

criaturas. Eu apareço entre os gentios durante os últimos dias 

porque não sou somente Jeová, o Deus do povo de Israel, mas, 

inclusive, porque Eu sou o Criador de todos os Meus escolhidos 

dentre os gentios. Não só criei Israel, o Egito e o Líbano, mas 

também criei todas as nações gentias além de Israel. Por isso, Eu 

sou o Senhor de todas as criaturas. Eu simplesmente usei Israel 

como ponto de partida para Minha obra, usei a Judeia e a Galileia 

como fortalezas de Minha obra redentora e uso as nações gentias 

como base a partir da qual porei fim à era” (‘O Salvador já voltou sobre 
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uma “nuvem branca”’ em “A Palavra manifesta em carne”). “Eu farei com 

que todas as pessoas saibam que Eu não sou apenas o Deus dos 

israelitas, mas também o Deus de todas as nações dos gentios, 

mesmo aqueles que Eu amaldiçoei. Eu vou deixar todas as pessoas 

verem que Eu sou o Deus de toda a criação. Esta é a Minha maior 

obra, o propósito do Meu plano de obra para os últimos dias e a 

única obra a ser cumprida nos últimos dias” (‘A obra de difundir o 

evangelho é também a obra de salvar o homem’ em “A Palavra manifesta em 

carne”). “Ele liderou os israelitas e nasceu na Judeia e também 

nasceu numa terra de gentios. Não é toda a Sua obra em prol de 

toda a humanidade que Ele criou? Ele ama os israelitas cem vezes 

e detesta os gentios mil vezes? Não é essa a noção de vocês? São 

vocês que não reconhecem Deus; não é que Deus nunca foi seu 

Deus. São vocês que rejeitam Deus; não é que Deus não esteja 

disposto a ser o Deus de vocês. Quem, dentre os criados, não está 

nas mãos do Todo-Poderoso? Na conquista de vocês hoje, o 

objetivo não é fazê-los reconhecer que Deus não é senão seu Deus? 

Se vocês ainda insistem que Deus é o Deus dos israelitas somente, 

e ainda insistem que a casa de Davi em Israel é a origem do 

nascimento de Deus, e que nenhuma outra nação além de Israel 

está qualificada para ‘produzir’ Deus, e menos ainda qualquer 

família de gentios é capaz de receber pessoalmente a obra de Jeová 

— se você ainda pensa dessa maneira, então isso não faz de você 

um cabeça-dura obstinado? […] Não faz muito tempo que você 

acredita em Deus, no entanto tem muitas noções a respeito Dele, a 

ponto de não ousar, nem por um segundo, pensar que o Deus dos 

israelitas dignar-se-ia agraciá-los com Sua presença. Menos ainda 

vocês ousam pensar sobre como poderiam ver Deus fazer uma 

aparição pessoal, uma vez que são tão insuportavelmente imundos. 

Vocês também nunca pensaram sobre como Deus poderia 

pessoalmente descer numa terra de gentios. Ele deve descer no 

Monte Sinai ou no Monte das Oliveiras e aparecer aos israelitas. 

Não são os gentios (isto é, as pessoas fora de Israel) todos objetos 

de Seu asco? Como Ele poderia operar pessoalmente entre eles? 
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Todas essas são noções profundamente enraizadas que vocês vêm 

desenvolvendo ao longo de muitos anos. O propósito de conquistar 

vocês hoje é destruir essas suas noções. Desse modo, vocês viram 

Deus aparecer pessoalmente entre vocês, não no Monte Sinai ou 

no Monte das Oliveiras, mas em meio a pessoas que Ele nunca 

conduziu no passado” (‘A verdade interna da obra de conquista (3)’ em “A 

Palavra manifesta em carne”). “Se a Sua obra atual fosse realizada 

entre os israelitas, quando o Seu plano de gestão de seis mil anos 

terminasse, todos acreditariam que Deus é somente o Deus dos 

israelitas, que somente os israelitas são o povo escolhido Dele e 

que somente os israelitas merecem herdar a bênção e a promessa 

Dele. Durante os últimos dias, Deus está encarnado na nação 

gentia do grande dragão vermelho; Ele realizou a obra de Deus 

como o Deus de toda a criação; Ele concluiu integralmente a Sua 

obra de gestão e Ele encerrará a parte central de Sua obra na nação 

do grande dragão vermelho. O cerne desses três estágios da obra é 

a salvação do homem — a saber, fazer com que toda a criação adore 

o Senhor da criação. Assim, todo estágio dessa obra é muito 

significativo; Deus de forma alguma irá fazer algo sem significado 

ou valor” (‘Deus é o Senhor de toda a criação’ em “A Palavra manifesta em 

carne”). 

Então, a irmã Hao comungou, dizendo: “No passado, determinamos em 

nosso coração que Deus era o Deus dos israelitas porque os dois primeiros 

estágios da obra de Deus foram realizados em Israel. Israel foi o local de 

nascimento da obra de Deus e serviu também como área de base para a obra 

de Deus, então pensamos que a obra de Deus só poderia ser em Israel, que o 

evangelho só poderia sair de Israel e que apenas os israelitas são 

verdadeiramente o povo escolhido de Deus. Portanto, se Deus ainda 

realizasse o estágio final de Sua obra em Israel, nós acreditaríamos ainda mais 

que Deus só pode realizar Sua obra em Israel, que Deus só pode abençoar os 

israelitas e que Ele nada tem a ver com os gentios. Nos últimos dias, Deus 

escolheu executar Sua obra de julgar e purificar as pessoas num país gentio, 

sendo este a terra em que o grande dragão vermelho está deitado enrolado — 

a China. Ao fazer isso, Ele revirou as noções de todos para que as pessoas 
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realmente possam ver que Deus não é só o Deus dos israelitas, mas também 

o Deus de todas as nações dos gentios e o Deus de todos os seres criados. Deus 

abençoa não só os israelitas, mas também os gentios. Isso realiza a obra de 

‘Deus é o Senhor de toda a criação’. É evidente que o fato de Deus 

escolher a China para realizar Sua obra nos últimos dias é profundamente 

significativo. Deus é realmente tão onipotente e sábio”. 

Ouvindo a comunicação da irmã, fiquei imerso em contemplação: “Sim”, 

pensei. “Deus é o Senhor de toda a criação. Toda a humanidade não foi criada 

por Deus? Deus não salva apenas os israelitas, mas também o povo da China. 

O fato de Deus vir operar na China hoje não demonstra Seu amor pelos 

gentios? Parece que eu realmente não entendo a vontade de Deus!”. Quando 

pensei isso, senti-me um tanto envergonhada. Num tom mais manso, eu disse: 

“Irmã, entendo o que você diz. Se Deus realizasse Sua obra mais uma vez em 

Israel, nós delimitaríamos Deus e pensaríamos que Deus é apenas o Deus dos 

israelitas. Hoje, Deus opera dessa maneira para destruir as noções das 

pessoas e para fazer com que as pessoas entendam que Deus é o Senhor de 

todos os seres criados, que Deus pode realizar Sua obra em Israel e também 

na China, e assim, consequentemente, não delimitamos a obra de Deus. 

Parece que, ao delimitar a obra de Deus com base em minhas noções e 

imaginações, eu realmente tenho sido tão tola e ignorante! No entanto, ainda 

tem uma coisa que não entendo. Há tantos países no mundo, como, por 

exemplo, os muitos países na Europa e na América do Norte, onde o 

protestantismo e o catolicismo são as religiões nacionais e onde Deus sempre 

tem sido adorado. Não seria mais fácil se Deus viesse e realizasse Sua obra de 

julgar e purificar as pessoas naqueles países? A China é um país ateu, cheio 

de idólatras. O governo nacional persegue freneticamente aqueles que creem 

em Deus, por que, então, Deus realizaria Sua obra na China?” 

A irmã Xie sorriu e disse: “Irmã, sua pergunta é tão essencial! Por que 

Deus decidiu realizar Sua obra de julgamento e purificação na China? Apenas 

se entendermos o propósito e o significado de Deus realizar Sua obra em 

Israel e na China, entenderemos esse aspecto da verdade. Vejamos o que a 

palavra de Deus diz. Deus Todo-Poderoso diz: ‘O Antigo Testamento 

registra as palavras de Jeová aos israelitas e Sua obra em Israel; o 

Novo Testamento registra a obra de Jesus na Judeia. Mas por que 
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a Bíblia não contém nomes chineses? Porque as duas primeiras 

partes da obra de Deus foram realizadas em Israel, porque as 

pessoas de Israel eram as escolhidas — o que equivale a dizer que 

elas foram as primeiras a aceitar a obra de Jeová. Elas eram as 

menos corruptas de toda a humanidade e, no início, estavam 

decididas a admirar e reverenciar a Deus. Elas obedeceram às 

palavras de Jeová, sempre serviram no templo e usavam vestes 

sacerdotais ou coroas. Elas foram as primeiras pessoas a adorar a 

Deus e o primeiro objeto de Sua obra. Essas pessoas foram 

exemplo e modelo para toda a humanidade. Foram exemplos e 

modelos de santidade e justiça. Pessoas como Jó, Abraão, Ló, ou 

Pedro e Timóteo — foram todos israelitas e os mais santos dos 

exemplos e modelos. Israel foi o primeiro país a adorar a Deus 

entre a humanidade, e mais pessoas justas vieram de lá do que de 

qualquer outro lugar. Deus trabalhou nelas para que pudesse 

gerenciar melhor a humanidade em toda a terra no futuro. Suas 

realizações e a justiça de sua adoração a Jeová foram registradas 

para que pudessem servir de exemplo e modelo para pessoas além 

de Israel durante a Era da Graça; suas ações sustentaram vários 

milhares de anos de obra, perdurando até hoje’ (‘A visão da obra de 

Deus (2)’ em “A Palavra manifesta em carne”). ‘A obra de Jeová foi a 

criação do mundo, foi o início; este estágio da obra é o fim e a 

conclusão da obra. No início, a obra de Deus foi realizada entre os 

escolhidos de Israel e ela foi o alvorecer de uma nova época no 

mais santo de todos os lugares. O último estágio da obra é 

realizado no mais impuro de todos os países, para julgar o mundo 

e acabar com a era. No primeiro estágio, a obra de Deus foi feita 

no mais brilhante de todos os lugares, enquanto o último estágio é 

realizado no mais escuro de todos os lugares, e essa escuridão será 

expulsa, a luz surgirá e todo o povo conquistado. Quando as 

pessoas desse lugar mais impuro e mais escuro de todos tiverem 

sido conquistadas e toda a população tiver reconhecido que existe 

um Deus, que é o verdadeiro Deus, quando cada pessoa tiver sido 

totalmente convencida, esse fato será utilizado para realizar a 
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obra de conquista em todo o universo. Este estágio da obra é 

simbólico: uma vez concluída a obra desta era, a obra de seis mil 

anos de gestão chegará a um fim completo. Uma vez que aqueles 

que estão no mais escuro de todos os lugares tiverem sido 

conquistados, é evidente que também será assim em todos os 

outros lugares. Como tal, apenas a obra de conquista na China 

carrega um simbolismo significativo. A China incorpora todas as 

forças das trevas, e o povo da China representa todos aqueles que 

são da carne, de Satanás e de carne e sangue. O povo chinês foi o 

mais corrompido pelo grande dragão vermelho, que tem a mais 

forte oposição a Deus, cuja humanidade é mais baixa e impura e, 

por isso, ele é o arquétipo de toda a humanidade corrupta. Isso não 

quer dizer que os outros países não tenham problema nenhum; as 

concepções do homem são todas iguais e, embora as pessoas 

desses países possam ser de bom calibre, se não conhecem a Deus, 

então devem se opor a Ele. Por que os judeus também se opuseram 

e desafiaram a Deus? Por que os fariseus também se opuseram a 

Ele? Por que Judas traiu Jesus? Na época, muitos dos discípulos 

não conheciam Jesus. Por que, depois que Jesus foi crucificado e 

ressuscitou, as pessoas ainda não acreditaram Nele? A 

desobediência do homem não é toda igual? É só que as pessoas da 

China são utilizadas como exemplo, e quando elas forem 

conquistadas, se tornarão modelo e espécime e servirão de 

referência para os outros. Por que Eu sempre disse que vocês são 

um adjunto do Meu plano de gestão? É nas pessoas da China que a 

corrupção, a impureza, a injustiça, a oposição e a rebeldia se 

manifestam mais completamente e se revelam em todas as suas 

variadas formas. Por um lado, elas são de baixo calibre e, por 

outro, suas vidas e mentalidades são atrasadas, e seus hábitos, 

ambiente social, família de nascimento — todos são ruins e os mais 

atrasados. Seu status também é baixo. A obra é simbólica neste 

lugar, e após esta obra de teste ter sido realizada em sua totalidade, 

Sua obra subsequente será muito melhor. Se este estágio da obra 

puder ser concluído, então a obra subsequente, nem é preciso 
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dizer. Uma vez que esta etapa da obra tiver sido realizada, muito 

sucesso terá sido alcançado com plenitude, e a obra de conquista 

terá chegado a um fim completo em todo o universo. De fato, assim 

que a obra entre vocês tiver sido bem-sucedida, isso será 

equivalente a um sucesso em todo o universo. Essa é a importância 

do porquê faço vocês servirem de modelos e exemplos. Rebelião, 

oposição, impureza, injustiça — tudo isso é encontrado nessas 

pessoas, e nelas está representada toda a rebeldia da humanidade. 

Elas são realmente demais. Assim, elas são apresentadas como o 

epítome da conquista e, uma vez conquistadas, se tornarão, 

naturalmente, exemplo e modelo para as outras pessoas’ (‘A visão 

da obra de Deus (2)’ em “A Palavra manifesta em carne”).” 

Após ler as palavras de Deus, a irmã Xie continuou com sua comunicação: 

“As palavras de Deus Todo-Poderoso nos dizem claramente que, para cada 

estágio de Sua obra, o tipo de lugar e os objetos de Sua obra são escolhidos 

com base nas necessidades de Sua obra e que todos eles são 

consideravelmente significativos. Por exemplo, os dois primeiros estágios da 

obra de Deus aconteceram em Israel, pois os israelitas eram o povo escolhido 

de Deus. Eram os menos corrompidos de toda a humanidade e tinham um 

coração que temia a Deus. Ao realizar Sua obra em seu meio, para Deus foi 

mais fácil formar um grupo de exemplos e amostras para adorá-Lo. Assim, a 

obra de Deus poderia se espalhar de forma mais rápida e mais fácil, para que 

toda a raça humana ficasse sabendo da existência e da obra de Deus e para 

que um número maior de pessoas viesse para diante de Deus e recebesse a 

salvação de Deus. Portanto, foi muito significativo Deus realizar os dois 

primeiros estágios de Sua obra em Israel. Nos últimos dias, Deus realiza a 

obra de conquistar e purificar as pessoas. Ele também precisa que alguns 

representantes aceitem primeiro a conquista e purificação de Deus. Dentre 

toda a humanidade, o povo da China é o mais corrompido e atrasado, e a 

China é a nação que menos acredita em Deus e que oferece a resistência mais 

firme a Deus. Portanto, nos últimos dias, quando Deus realiza Sua obra de 

julgamento e conquista primeiro na China, quando realiza Sua obra de castigo 

e julgamento naqueles que foram corrompidos mais profundamente e 

quando conquista e purifica o povo da China, que é o mais corrompido no 
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mundo, a onipotência, santidade e justiça de Deus são demonstradas da 

melhor forma e Satanás é mais envergonhado. Quando os mais corrompidos 

são conquistados por Deus, nem é necessário dizer que o resto da 

humanidade será conquistado e que Satanás também será completamente 

derrotado. O local e os objetos de Sua obra escolhidos por Deus em cada 

estágio de Sua obra e os resultados finais alcançados nos mostram de forma 

ainda melhor que a obra de Deus é tão sábia e maravilhosa!”. 

Após ouvir as palavras de Deus Todo-Poderoso e a comunicação das 

irmãs, eu entendi: anteriormente, Deus realizou Sua obra em Israel porque 

Ele queria formar um grupo de exemplos e amostras entre os menos 

corrompidos da humanidade e, através de seu testemunho e de sua pregação 

do evangelho de Deus, permitir que um número ainda maior de pessoas 

recebesse Sua salvação. A obra que Deus realiza nos últimos dias é a obra de 

conquistar e purificar o homem, e Ele escolheu o povo da China, que é o mais 

corrompido e o mais contaminado no mundo, como objeto de Sua obra, 

fazendo dessas pessoas exemplos e amostras que são conquistados e salvos. 

Isso revela ainda mais a sabedoria e onipotência de Deus. Eu nunca entendi 

a vontade de Deus e, quando lia na Bíblia que o Senhor retornaria descendo 

sobre o Monte das Oliveiras em Israel, eu aceitava o significado literal e 

pensava que Deus definitivamente realizaria Sua obra em Israel. Jamais 

esperava que Deus já tivesse vindo à China há muito tempo! Parecia que a 

obra de Deus não era tão simples quanto as pessoas imaginam! 

A essa altura, a irmã Xie continuou: “Não importa em que país Deus 

realize Sua obra, tudo é feito para o bem de Sua obra e para melhor salvar a 

humanidade, e tudo isso é muito significativo. Se quisermos buscar a aparição 

de Deus hoje, devemos primeiro deixar de lado as nossas noções e 

imaginações. Não devemos limitar os passos de Deus a determinado escopo, 

pensando que Deus deve vir a esse ou àquele país. Deus é o Deus de toda a 

humanidade. Ele pode escolher livremente o lugar de Sua obra de acordo com 

as necessidades de Sua obra. Deus Todo-Poderoso diz: ‘Deus é o Deus de 

toda a raça humana. Ele não Se considera propriedade privada de 

qualquer povo ou nação, mas vai realizando a obra como planejou, 

livre de restrições impostas por qualquer forma, povo ou nação. 

Talvez você nunca tenha imaginado essa forma, ou talvez sua 



163 

 

atitude para com essa forma seja de negação, ou talvez 

simplesmente ocorra que a nação em que Deus Se revela e o povo 

entre o qual Se revela sejam discriminados por todos e aconteçam 

de ser os mais retrógrados da terra. No entanto, Deus tem a Sua 

sabedoria. Com Seu grande poder e por meio de Sua verdade e Seu 

caráter, Ele verdadeiramente ganhou um grupo de pessoas que 

são de uma só mente com Ele, e um grupo de pessoas que Ele 

desejava tornar completo — um grupo conquistado por Ele, que, 

tendo enfrentado toda sorte de provações e tribulações e todo tipo 

de perseguição, é capaz de segui-Lo até o fim’ (‘A aparição de Deus 

inaugurou uma nova era’ em “A Palavra manifesta em carne”). 

Após ouvir as palavras de Deus Todo-Poderoso, chorei de emoção e disse 

às irmãs: “Essas palavras carregam o poder e a autoridade de Deus e vêm de 

Deus. Agora entendo finalmente: Deus não é apenas o Deus dos israelitas, 

mas também o Deus do povo da China e, ainda mais, o Deus de toda a 

humanidade. Deus realmente retornou! Ao longo destes últimos dias, não 

tenho conseguido comer ou dormir bem, porque temia seguir a senda errada! 

Graças à comunhão com vocês hoje, o peso em meu coração desapareceu. Eu 

realmente dou graças a Deus por não desistir de mim!”. Depois, as duas irmãs 

me deram um exemplar de “A Palavra manifesta em carne”, e eu voltei feliz 

para casa, segurando o livro em ambas as mãos. Através da leitura das 

palavras de Deus Todo-Poderoso, fui convencida de que Deus Todo-Poderoso 

é o Senhor Jesus retornado. Nosso Senhor Jesus realmente retornou! 
 

15. Por meio da compreensão do mistério dos nomes de 

Deus, eu acompanho os passos do Cordeiro 

Por Mu Zhen, Taiwan 

Quando criança, eu era uma menina inteligente e sensível e, portanto, era 

muito querida por meus pais, parentes e amigos. Como eu sempre tirava boas 

notas na escola e era gentil e tranquila, eu era muito estimada pelos professores 

e colegas. Nessa época, eu tinha grandes esperanças em relação ao futuro. Para 

minha surpresa, porém, quando chegou a hora de fazer o exame de admissão 

para o ensino médio, não me classifiquei para a melhor escola para meninas por 

meio ponto e, em vez disso, fui aceita numa escola de segunda linha. Totalmente 

incapaz de aceitar o que havia acontecido, tranquei-me no quarto por dois dias 
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e me recusei a comer ou beber. Foi minha primeira experiência de fracasso na 

vida — era como se eu tivesse caído em um abismo, e passei por enorme 

sofrimento e dor. 

Quando as aulas recomeçaram, fui para a orientação para alunas novas me 

sentindo profundamente deprimida. Durante a orientação, uma colega mais 

velha pregou para mim o evangelho do Senhor Jesus. Ao frequentar mais 

encontros da igreja e ouvir mais sobre as experiências dos irmãos e irmãs, senti 

que a graça do Senhor era fiel e digna de confiança. Eu acreditava que, contanto 

que orasse e suplicasse ao Senhor Jesus Cristo, receberia Sua proteção e 

cuidado e desfrutaria de um sentimento de paz e segurança no coração. Saí 

daquele local de depressão sombria e aos poucos recuperei meu otimismo e 

positividade. Mais tarde, no meu segundo ano do ensino médio, fui batizada 

como cristã. 

Para aprender mais sobre as verdades da Bíblia, entrei para uma faculdade 

católica e, no meu primeiro ano, fiz um curso ministrado pelo pastor chamado 

“Introdução à Religião”. Numa aula, o pastor nos disse: “Em Hebreus capítulo 

13, versículo 8, está escrito: ‘Jesus Cristo é o mesmo, ontem, e hoje, e 

eternamente’. O Senhor Jesus é o único Salvador. Ele é fiel e confiável e Seu 

nome nunca mudará, qualquer que seja a era. É somente confiando no nome de 

Jesus que poderemos ser salvos…” Seu discurso me ensinou que é somente por 

meio da salvação do Senhor Jesus que poderemos ser libertados do mal e da 

morte e que é somente confiando no nome do Senhor Jesus que poderemos ser 

salvos. Ocorreu-me que a razão pela qual a colega mais velha que havia me 

trazido para a igreja parecia sempre tão feliz e confiante era provavelmente 

devido à força vital provida por sua confiança no Senhor. Depois dessa aula, 

decidi seguir o Senhor Jesus e colocar todos os meus esforços a serviço Dele. 

Para tanto, eu passava todo o meu tempo depois das aulas participando de 

comunhões, estudos bíblicos, obras missionárias do evangelho e não perdia um 

único sermão ou encontro. 

Com o tempo, percebi que os sermões dos pastores e presbíteros falavam 

sempre sobre as mesmas coisas — não havia nenhuma luz nova no que diziam, 

e nós, como crentes, não ganhávamos o mínimo sustento espiritual de suas 

palavras. Alguns irmãos e irmãs viviam na fraqueza — nunca frequentavam 

encontros e ninguém se preocupava em ajudá-los ou apoiá-los. Alguns irmãos 
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e irmãs cochilavam durante os sermões e depois tentavam vender mercadorias 

e apólices de seguro para as pessoas após os encontros. Algumas pessoas até 

ajudavam na campanha política de candidatos a cargos públicos. Eu pensava: 

“Uma pessoa que crê no Senhor enquanto busca apenas lucro pessoal e não o 

avanço na vida espiritual ainda pode ser considerada cristã? Os pastores e 

presbíteros nem tentam impedir que essas coisas aconteçam — isso está de 

acordo com a vontade e as exigências do Senhor?” A situação na igreja me 

deixou irritada e decepcionada. Como eu não havia recebido nenhuma provisão 

espiritual há muito tempo, eu me sentia espiritualmente empobrecida e fraca. 

Além disso, como estava ocupada no trabalho e muitas vezes fazia hora extra 

nos fins de semana, acabei nem me preocupando em frequentar encontros. 

Somente quando me deparava com algum problema é que eu lia minha Bíblia e 

orava em nome do Senhor. Eu me senti desesperançada e sem rumo, perdida e 

desamparada. 

Em outubro de 2016, conheci pela internet o irmão Wang da Igreja de Deus 

Todo-Poderoso. O irmão Wang me apresentou ao irmão Jin e alguns outros 

irmãos e irmãs. As comunhões do irmão Jin me ajudaram a compreender 

muitas verdades que eu não havia compreendido antes. Sua comunhão sobre a 

verdade da encarnação de Deus foi particularmente prática e clara, e eu ganhei 

muito com ela. Eu havia acreditado no Senhor por muitos anos, havia estudado 

a Bíblia e ouvido incontáveis sermões pregados por figuras espirituais, pastores 

e presbíteros, mas nunca ouvira alguém comunicar sobre esse aspecto da 

verdade de maneira tão incisiva e clara. Meu espírito foi regado e o desejo de 

buscar nasceu dentro de mim. Depois disso, participei frequentemente de seus 

encontros pela internet. 

Durante um desses encontros, o irmão Jin comunicou, dizendo: “A fim de 

salvar completamente a humanidade, Deus lançou um plano de gestão de seis 

mil anos, dividiu-o em três eras diferentes e, a cada era, Ele realiza uma nova 

etapa de sua obra. O nome de Deus muda de acordo com a obra diferente que 

Ele realiza. Na Era da Lei, por exemplo, Deus realizou Sua obra sob o nome de 

‘Jeová’, proclamando as leis e mandamentos e liderando os primeiros israelitas 

em sua vida na terra. Porém, depois que Deus terminou Sua obra na Era da Lei 

e iniciou Sua obra de redenção na Era da Graça, Seu nome mudou de ‘Jeová’ 

para ‘Jesus’. Agora estamos nos últimos dias e Deus está realizando a obra de 
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julgamento, a começar pela casa de Deus, sobre a fundação da obra de redenção 

de Jesus. Ele concluiu a Era da Graça, inaugurou a Era do Reino e, ao fazê-lo, 

Seu nome mudou para ‘Deus Todo-Poderoso’”. Quando eu ouvi o irmão Jin 

dizer que o nome de Deus havia mudado, pensei: “A Bíblia afirma claramente: 

‘Jesus Cristo é o mesmo, ontem, e hoje, e eternamente’ (Hebreus 13:8). O 

Senhor Jesus em quem eu acredito é o único Deus verdadeiro, e o nome do 

Senhor Jesus nunca mudará. Somente por meio do nome do Senhor Jesus é que 

poderemos ser salvos — como você pode dizer que o nome de Deus mudou? Se, 

em nossas orações, não invocamos o nome Jesus, mas usamos outro nome, 

como é que isso ainda pode estar de acordo com a Bíblia?” A comunhão do 

irmão Jin desafiou profundamente as minhas crenças. Ele fez a seguinte 

analogia, dizendo: “Irmã Mu Zhen, se uma empresa a nomeasse diretora de 

planejamento num ano e gerente no próximo, então, dependendo do que você 

fosse, diretora de planejamento ou gerente, as exigências de seu cargo 

determinariam sua mudança de título. As pessoas que antes a chamavam de 

diretora de planejamento Mu agora a chamam de gerente Mu — apesar da 

mudança de título e cargo, você mesma teria mudado? Você não continuaria 

sendo você?” Eu respondi: “Eu continuaria sendo eu”, e não levantei objeções, 

mas em meu coração ainda não conseguia aceitar o que ele estava dizendo. 

Pensei: “O nome de Deus nunca pode mudar. Somente confiando no nome do 

Senhor Jesus é que poderemos ser salvos. Você não vai me convencer tão 

facilmente. A partir de agora, vou simplesmente ignorar todos vocês, e fim de 

papo”. Depois que o encontro terminou, bloqueei todos os irmãos e irmãs da 

Igreja de Deus Todo-Poderoso no aplicativo de chat. 

Para minha grande surpresa, um dia depois de eu ter bloqueado todos os 

irmãos e irmãs da Igreja de Deus Todo-Poderoso, por volta das 20hs, quando 

eu estava lavando a louça na cozinha, de repente a campainha tocou. Abri a 

porta e me deparei com duas moças que eu nunca tinha visto antes. Uma delas 

me deu um material informativo. De início fui muito educada com as moças, 

mas quando vi que o panfleto que ela havia me dado dizia: “O retorno de Cristo 

— o Senhor Jesus voltou com nuvens”, em letras grandes, percebi logo que 

tinham vindo para pregar o evangelho. Por acreditar, na época, que o nome do 

Senhor Jesus nunca mudaria, fiquei um pouco irritada com as duas moças e 

devolvi o panfleto que haviam me dado. Elas pareceram meio abatidas e, 
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quando se prepararam para ir, uma das irmãs me perguntou: “Irmã, você não 

consegue aceitar essa notícia porque não acredita em Deus ou porque é de outra 

denominação? Você já investigou e buscou cuidadosamente a verdade?” Não 

importava o que as irmãs dissessem, eu realmente não queria mais desperdiçar 

meu tempo com elas, então voltei a lavar a louça na cozinha. Enquanto lavava 

a louça, fiquei com aquela pergunta da irmã na cabeça: “Você já investigou e 

buscou cuidadosamente a verdade?” Pensei: “Acho que realmente nunca 

busquei cuidadosamente a verdade”. Lembrei-me da comunhão do irmão Wang 

e dos outros sobre a mudança do nome de Deus e depois pensei o quanto aquilo 

contrastava com a minha compreensão. Mas mesmo não compreendendo, eu 

não tivera vontade de buscar a verdade e havia analisado o que ele dissera 

usando meu conhecimento da Bíblia. Eu havia aceitado aqueles aspectos da sua 

comunhão com os quais eu concordava, mas não havia buscado os aspectos com 

os quais eu discordava nem dado atenção a eles. Só então percebi que meu 

conhecimento da Bíblia me fizera perder minha pureza e simplicidade de 

coração. Eu havia adotado uma atitude hipócrita em relação à verdade — como 

eu poderia me considerar alguém que sinceramente buscava a verdade? 

Quando me acalmei um pouco, lembrei-me de algo que os irmãos e irmãs 

da Igreja de Deus Todo-Poderoso costumavam comunicar: “As ovelhas de Deus 

ouvem a Sua voz — se queremos acolher o retorno do Senhor, devemos ouvir a 

voz de Deus, discernir Sua voz e compreender o que é a verdade”. A comunhão 

compartilhada pelos irmãos e irmãs estava de acordo com a Bíblia. As virgens 

sábias tinham de estar atentas à voz de Deus, e, na Era da Graça, Pedro não foi 

capaz de seguir o Senhor Jesus por ter ouvido a voz de Deus nas palavras do 

Senhor? Tendo percebido isso, peguei rapidamente minha Bíblia e a abri em 

Apocalipse capítulo 3, versículos 20-22, onde diz: “Eis que estou à porta e 

bato; se alguém ouvir a Minha voz, e abrir a porta, entrarei em sua 

casa, e com ele cearei, e ele Comigo. Ao que vencer, eu lhe 

concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu 

também venci e estou sentado com Meu Pai em Seu trono. Quem tem 

ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas” (Apocalipse 3:20-22). 

Ponderei cuidadosamente essa passagem das escrituras e pensei: “Deus pede 

que ouçamos sempre que o Espírito Santo falar. Agora, tive a sorte de ouvir falar 

sobre o retorno do Senhor e de ter a oportunidade de me familiarizar com a 
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obra de Deus Todo-Poderoso dos últimos dias. Por que então ainda permito que 

minhas noções me reprimam? Por que me recuso a ouvir quaisquer ideias que 

não compreendo ou que contrariam minhas noções? Mesmo que eu não possa 

aceitar imediatamente que o nome de Deus mudou, eu deveria ao menos buscar 

e investigar essa questão e tomar uma decisão apenas quando tiver uma 

compreensão mais completa!” Então me deparei com a seguinte passagem em 

Mateus capítulo 7, versículo 7: “Pelo que Eu vos digo: Pedi, e dar-se-vos-

á; buscai e achareis; batei, e abrir-se-vos-á”. “Se Deus realmente veio 

bater à porta”, pensei, “e eu, iludida por minhas noções, fechar meus ouvidos, 

trancá-Lo para fora em minha completa insensibilidade e perder Sua salvação 

nos últimos dias, isso não seria uma lástima terrível?” 

Naquela noite, eu não consegui dormir e fiquei repassando na mente tudo 

o que havia acontecido. Pensei: “Moro aqui há 18 anos, e é a primeira vez que 

alguém veio espalhar o evangelho. Aquela irmã até me perguntou se eu já havia 

buscado e investigado cuidadosamente a verdade — será que era o plano de 

Deus que essas duas irmãs, que eu nunca vira antes, viessem aqui divulgar o 

evangelho para mim? Depois, quando eu estava inquieta após rejeitá-las e 

procurar respostas na Bíblia, Deus me direcionou a uma passagem sobre o 

Senhor batendo à porta — eu errei em rejeitá-las? Deus Todo-Poderoso é 

realmente o Senhor Jesus retornado?” Pensando nessas coisas, imediatamente 

me levantei da cama e orei ao Senhor, pedindo Sua orientação e iluminação. 

Depois de terminar minha oração, abri meu computador e acessei o site oficial 

da Igreja de Deus Todo-Poderoso, que se chama “Evangelho da descida do 

reino”, e pesquisei passagens relacionadas ao nome de Deus. Encontrei esta 

passagem das palavras de Deus Todo-Poderoso: “Alguns dizem que o nome 

de Deus não muda, por que, então, o nome Jeová se tornou Jesus? O 

que foi profetizado foi a vinda do Messias, então, por que veio um 

homem com o nome de Jesus? Por que o nome de Deus mudou? Essa 

obra não foi executada muito tempo atrás? Deus não pode realizar 

uma nova obra neste dia? A obra do passado pode ser alterada, e a 

obra de Jesus pode seguir a partir da obra de Jeová. Não é possível, 

portanto, que a obra de Jesus seja sucedida por outra obra? Se o 

nome de Jeová pode ser mudado para Jesus, não pode também o 

nome de Jesus ser mudado? Isso não é incomum, e as pessoas só 
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pensam assim[a] por conta da sua ingenuidade. Deus será sempre 

Deus. Independentemente das mudanças em Sua obra e Seu nome, 

Seu caráter e sabedoria permanecerão para sempre inalterados. Se 

você acredita que Deus só pode ser chamado pelo nome Jesus, você 

sabe muito pouco” (de ‘Como o homem que delimitou Deus em suas 

concepções pode receber as revelações de Deus?’ em “A Palavra manifesta em 

carne”). Depois de ler essa passagem, entendi que, a cada era, Deus realiza uma 

nova obra e assume um novo nome conforme as exigências da obra nova. 

Lembrei que, na Era da Lei, o nome de Deus era Jeová, e Ele liderou os israelitas 

sob esse nome. Porém, quando o Senhor Jesus veio realizar Sua obra, o nome 

de Deus não mudou de Jeová para Jesus? Agora, Deus Todo-Poderoso havia 

explicado essa questão com grande clareza — quem poderia ter desdobrado tais 

mistérios se Deus não tivesse vindo para expressar a verdade? Eu havia me 

recusado a buscar e investigar a ideia da mudança do nome de Deus porque ela 

não combinava com minhas opiniões. Se Deus Todo-Poderoso realmente era o 

reaparecimento do Senhor Jesus, e eu recusei o Senhor mesmo tendo Ele batido 

à minha porta várias vezes, seria uma lástima terrível se eu perdesse a 

oportunidade de acolher o retorno do Senhor. Sendo assim, decidi buscar e 

investigar cuidadosamente a obra de Deus Todo-Poderoso dos últimos dias. 

Mais tarde, desbloqueei os irmãos e irmãs da Igreja de Deus Todo-

Poderoso e contei a eles a experiência que eu tivera naquela noite. Durante um 

encontro, os irmãos e irmãs compartilharam esta passagem das Escrituras 

comigo: “Que vos parece? Se alguém tiver cem ovelhas, e uma delas 

se extraviar, não deixará as noventa e nove nos montes para ir 

buscar a que se extraviou?” (Mateus 18:12). Os irmãos e irmãs disseram 

que eu era exatamente igual àquela ovelha que se perdeu e que Deus havia me 

procurado e me trazido de volta para diante de Si. Foi realmente pela graça de 

Deus que, quando eu me perdi, Ele me guiou para desbloquear os irmãos e 

irmãs e continuar frequentando os encontros. Graças a Deus por não ter me 

abandonado! 

Nesse momento, a irmã Xiling me perguntou: “Irmã Mu Zhen, você 

bloqueou todo mundo de repente porque não compreendeu algum aspecto da 

verdade?” Eu confirmei acenando com a cabeça e disse: “A Bíblia diz 

claramente: ‘Jesus Cristo é o mesmo, ontem, e hoje, e eternamente’ (Hebreus 
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13:8). Isso prova que Jesus Cristo é eternamente imutável. Mesmo quando 

Deus retornar nos últimos dias, ainda assim Ele deverá usar o nome de Jesus — 

esse nome nunca mudará. No entanto, o irmão Jin comunicou dizendo que o 

nome de Deus nos últimos dias é Deus Todo-Poderoso, e eu simplesmente não 

consigo aceitar isso. Desde que fui batizada, sempre orei invocando o nome do 

Senhor Jesus, então como poderia chamá-lo por outro nome?” Quando 

terminei, a irmã Xiling me enviou a seguinte passagem das palavras de Deus: 

“Há quem diga que Deus é imutável. Isso está correto, mas tem a ver 

com a imutabilidade do caráter de Deus e Sua substância. Mudanças 

em Seu nome e obra não provam que Sua substância mudou; em 

outras palavras, Deus sempre será Deus, e isso nunca mudará. Se 

você dissesse que a obra de Deus é imutável, Ele poderia terminar 

Seu plano de gestão de seis mil anos? Você só sabe que Deus é para 

sempre imutável, mas você sabe que Deus é sempre novo e nunca 

velho? Se a obra de Deus é imutável, Ele poderia ter conduzido a 

humanidade até os dias de hoje? Se Deus é imutável, por que Ele já 

fez a obra de duas eras? […] as palavras ‘Deus é sempre novo e nunca 

velho’ referem-se à Sua obra, e as palavras ‘Deus é imutável’ ao que 

Deus tem e é inerentemente. Independentemente disso, você não 

pode fazer a obra de seis mil anos depender de um único ponto, ou 

circunscrevê-la com palavras mortas. Tal é a estupidez do homem. 

Deus não é tão simples como o homem imagina, e Sua obra não pode 

permanecer em uma só era. Jeová, por exemplo, não pode sempre 

significar o nome de Deus; Deus também pode fazer Sua obra sob o 

nome de Jesus. Esse é um sinal de que a obra de Deus está sempre 

progredindo adiante” (de ‘A visão da obra de Deus (3)’ em “A Palavra 

manifesta em carne”). 

A irmã Xiling disse então: “As palavras de Deus Todo-Poderoso explicam 

isso claramente: quando dizemos que ‘Deus é imutável’, estamos nos 

referindo ao Seu caráter e substância. Isso não significa que o nome de Deus 

nunca muda. Deus é sempre novo e nunca é velho, Sua obra está sempre 

evoluindo, e Seu nome deve mudar para refletir as mudanças em Sua obra. No 

entanto, independentemente de como o nome de Deus mude, Sua substância 

nunca muda — Deus continua sendo Deus. E, no entanto, não compreendemos 
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a que, de fato, se refere ‘imutável’ e não vemos como a obra de Deus é sempre 

nova e nunca velha, e é por isso que facilmente delimitamos a obra de Deus e 

até resistimos a Ele com base em nossas noções e imaginações. Por exemplo, os 

fariseus se apegavam à noção de que ‘Jeová é o único Deus, não há salvador 

além de Jeová’. Assim, quando Deus veio realizar Sua obra com o nome de 

‘Jesus’ e os fariseus viram que o nome de Jeová havia mudado, mas que Ele não 

era chamado de ‘Messias’, como diziam as profecias, eles negaram que o Senhor 

Jesus fosse Cristo, que fosse o Próprio Deus, e freneticamente condenaram e 

resistiram ao Senhor Jesus, até que finalmente conspiraram com as autoridades 

romanas para pregar o Senhor Jesus na cruz. Por esse pecado dos mais odiosos, 

eles sofreram o castigo de Deus. Da mesma forma, se persistirmos nos 

apegando cegamente à Bíblia e à noção de que o nome de Deus é imutável e 

negarmos a obra de Deus dos últimos dias, seremos de alguma maneira 

diferentes dos fariseus, que afirmaram acreditar em Deus mas seguiram a senda 

da resistência a Deus?” 

Em seguida, ela pediu que eu lesse duas outras passagens das palavras de 

Deus: “Em cada era, Deus faz uma nova obra e é chamado por um 

novo nome; como Ele poderia fazer a mesma obra em diferentes 

épocas? Como Ele poderia Se agarrar ao velho? O nome de Jesus foi 

usado pelo bem da obra da redenção, então Ele ainda seria chamado 

pelo mesmo nome quando retornasse nos últimos dias? Ele ainda 

estaria fazendo a obra da redenção? Por que Jeová e Jesus são um, 

todavia Eles são chamados por nomes diferentes em eras 

diferentes? Não é porque as eras de sua obra são diferentes? Poderia 

um único nome representar Deus em Sua totalidade? Sendo assim, 

Deus deve ser chamado por um nome diferente em uma era 

diferente, e Ele deve utilizar o nome para alterar a era e representar 

a era. Pois nenhum nome pode representar totalmente o Próprio 

Deus, e cada nome só é capaz de representar o aspecto temporal do 

caráter de Deus em uma determinada era; tudo que ele precisa fazer 

é representar Sua obra. Portanto, Deus pode escolher qualquer 

nome apropriado a Seu caráter para representar a era inteira” (de ‘A 

visão da obra de Deus (3)’ em “A Palavra manifesta em carne”). “Poderia o 

nome de Jesus — ‘Deus conosco’ — representar o caráter de Deus em 
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sua totalidade? Poderia ele expressar Deus completamente? Se o 

homem diz que Deus só pode ser chamado de Jesus e não pode ter 

outro nome porque Deus não pode mudar Seu caráter, essas 

palavras são blasfêmia de fato! Você acredita que o nome Jesus, 

Deus conosco, sozinho, pode representar Deus em Sua totalidade? 

Deus pode ser chamado por muitos nomes, mas entre esses muitos 

nomes, não há um que seja capaz de resumir tudo de Deus, nem um 

que possa representar totalmente a Deus. Assim, Deus tem muitos 

nomes, mas esses muitos nomes não podem expressar 

completamente o caráter de Deus, pois o caráter de Deus é tão rico 

que simplesmente excede a capacidade do homem de conhecê-Lo. 

[…] Uma palavra ou nome em particular não é capaz de representar 

Deus em Sua totalidade, então você acha que o nome Dele pode ser 

fixo? Deus é tão grande e tão santo, mas você não permitirá que Ele 

mude Seu nome em cada nova era? Portanto, em todas as eras em 

que Deus faz Sua própria obra pessoalmente, Ele utiliza um nome 

que convém à era de forma a resumir a obra que Ele pretende fazer. 

Ele utiliza esse nome em particular, que possui significado 

temporal, para representar Seu caráter naquela era. Isso é Deus 

utilizando a linguagem da humanidade para expressar Seu próprio 

caráter” (de ‘A visão da obra de Deus (3)’ em “A Palavra manifesta em carne”). 

A irmã Xiling comunicou dizendo: “Deus realiza apenas uma parte da obra 

de Seu plano em cada era e expressa apenas um aspecto de Seu caráter. O nome 

que Ele assume em uma era específica representa apenas o caráter que Ele 

manifesta e a obra que Ele realiza naquela era. Na Era da Lei, por exemplo, o 

nome Jeová era usado para representar a obra que Deus realizava, bem como 

para expressar os aspectos majestosos, irados, misericordiosos e 

amaldiçoadores de Seu caráter. Sob o nome de Jeová, Deus proclamou as leis e 

mandamentos e guiou a humanidade em sua vida na terra. Por sua vez, o 

comportamento das pessoas tornou-se cada vez mais regulado, e elas 

aprenderam a adorar a Deus. Ao final da Era da Lei, como as pessoas haviam se 

tornado cada vez mais corrompidas por Satanás, elas pararam de cumprir as 

leis e mandamentos e corriam o risco de serem condenadas e executadas. Para 

salvar as pessoas dos rigores da lei, Deus realizou a obra de redenção sob o 



173 

 

nome de Jesus, iniciando assim a Era da Graça e concluindo a Era da Lei. Ele 

expressou Seu caráter amoroso e misericordioso, pregou o caminho do 

arrependimento e acabou redimindo a humanidade por meio de Sua 

crucificação. Todos aqueles que aceitaram o Senhor Jesus como Salvador e 

oraram em nome do Senhor para confessar e se arrepender foram perdoados. 

A partir disso podemos ver que o nome que Deus escolhe em cada era é 

significativo. Cada nome representa apenas uma parte da obra de Deus e um 

aspecto de Seu caráter — um nome não pode representar a totalidade de Deus. 

Se, na Era da Graça, Deus tivesse vindo com o nome de Jeová ao invés de Jesus, 

a obra de Deus não teria progredido além da Era da Lei e nós, como seres 

humanos corruptos, nunca teríamos recebido nossa redenção, mas, em vez 

disso, teríamos sido condenados e executados por violar as leis e mandamentos. 

Da mesma forma, se Deus, ao retornar nos últimos dias, ainda fosse chamado 

de Jesus, a obra de Deus não progrediria além da Era da Graça. Nossos pecados 

seriam perdoados, mas ainda viveríamos no ciclo vicioso de cometer e confessar 

pecados e seríamos incapazes de nos libertar dos grilhões do pecado e alcançar 

a purificação. Sendo assim, para nos livrar completamente dos grilhões do 

pecado e nos permitir alcançar a purificação, Deus mais uma vez encarnou na 

carne para expressar Suas palavras e realizar a obra de julgamento e purificação 

para estabelecer a Era do Reino e concluir a Era da Graça. Com a mudança das 

eras, o nome de Deus também mudou para ‘Deus Todo-Poderoso’, o que 

cumpre a profecia em Apocalipse capítulo 1, versículo 8, que diz: ‘Eu sou o 

Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, e que era, e que há de 

vir, o Todo-Poderoso’.” 

Por meio da comunhão dos irmãos e irmãs, vim a compreender que a 

passagem das Escrituras que declara: “Jesus Cristo é o mesmo, ontem, e hoje, 

e eternamente” (Hebreus 13:8) não significa que o nome de Deus nunca 

mudará, mas que a substância de Deus é imutável. Também aprendi que Deus 

dividiu Seu plano de gestão de seis mil anos em três eras — a Era da Lei, a Era 

da Graça e a Era do Reino — e, a cada nova etapa de Sua obra, Deus assume um 

novo nome para representar Sua obra e caráter durante aquela era. Ele também 

usa a adoção de um novo nome para inaugurar uma nova era. Quão significativo 

é o nome de Deus em cada era! Se, como eu acreditava antes, o nome de Deus 
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nunca tivesse mudado e, ao retornar, Ele ainda fosse chamado de Jesus, nesse 

caso sua obra não permaneceria paralisada? 

Após o encontro, consultei novamente algumas passagens de Apocalipse: 

“Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, e que era, e 

que há de vir, o Todo-Poderoso” (Apocalipse 1:8). “A quem vencer, Eu 

o farei coluna no templo do Meu Deus, donde jamais sairá; e 

escreverei sobre ele o nome do Meu Deus, e o nome da cidade do 

Meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu, da parte do Meu 

Deus, e também o Meu novo nome” (Apocalipse 3:12). De repente, tudo 

ficou claro depois que li essas passagens e pensei: “Já li essas duas passagens 

antes, então como é que eu não percebi o que elas realmente queriam dizer? 

Essas duas passagens das Escrituras predizem claramente que, quando Deus 

retornar nos últimos dias, ele não mais será chamado de Jesus e seu novo nome 

será ‘o Todo-Poderoso’. Eu sempre havia me apegado a esta citação da Bíblia 

que afirma que ‘Jesus Cristo é o mesmo, ontem, e hoje, e eternamente’ (Hebreus 

13:8), pensando que o nome de Deus nunca mudaria, mas nunca pensei em 

examinar outras passagens das Escrituras e simplesmente rejeitei e resisti 

continuamente à obra de Deus dos últimos dias. Quão ignorante eu era!” Por 

meio da comunhão dos irmãos e irmãs, bem como das profecias da Bíblia sobre 

o nome de Deus, eu não tive mais quaisquer dúvidas sobre o nome que Deus 

havia escolhido nos últimos dias. 

Algum tempo depois, durante um encontro, lemos outra passagem das 

palavras de Deus: “Já fui conhecido como Jeová. Também já fui 

chamado de Messias, e as pessoas uma vez Me chamaram de Jesus, 

o Salvador, porque elas Me amavam e respeitavam. Mas hoje não 

sou o Jeová ou o Jesus que as pessoas conheceram nos tempos 

passados; sou o Deus que voltou nos últimos dias, o Deus que irá 

colocar fim a esta era. Sou o Próprio Deus que Se ergue nos confins 

da terra, repleto de todo o Meu caráter e pleno de autoridade, honra 

e glória. As pessoas nunca se envolveram Comigo, nunca Me 

conheceram e sempre foram ignorantes de Meu caráter. Desde a 

criação do mundo até hoje, nem uma só pessoa Me viu. Este é o Deus 

que aparece ao homem durante os últimos dias, mas que está oculto 

entre os homens. Ele reside entre os homens, verdadeiro e real, 
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como o sol que arde e o fogo que flameja, cheio de poder e 

transbordante de autoridade. Não há uma única pessoa ou coisa que 

não vá ser julgada por Minhas palavras, e nem uma única pessoa ou 

coisa que não irá ser purificada pelo fogo ardente. Por fim, todas as 

nações serão abençoadas por causa de Minhas palavras, e também 

esmagadas em pedaços por causa de Minhas palavras. Assim, todas 

as pessoas durante os últimos dias irão ver que Eu sou o Salvador 

que voltou, Eu sou o Deus Todo-Poderoso que conquista toda a 

humanidade, e uma vez Eu fui a oferta pelo pecado para o homem, 

mas nos últimos dias, Eu também Me torno as chamas do sol que 

queima todas as coisas, bem como o Sol da justiça que revela todas 

as coisas. Tal é a Minha obra dos últimos dias. Eu assumi este nome 

e possuo deste caráter para que todas as pessoas possam ver que Eu 

sou um Deus justo, e sou o sol que arde e o fogo que flameja. Assim 

é para que todos possam Me adorar, o único Deus verdadeiro, e 

assim é para que possam ver Minha verdadeira face: não sou apenas 

o Deus dos israelitas e não sou apenas o Redentor; Eu sou o Deus de 

todas as criaturas no céu, na terra e no mar” (de ‘O Salvador já voltou 

sobre uma “nuvem branca”’ em “A Palavra manifesta em carne”). 

A irmã Xiling comunicou, dizendo: “Nos últimos dias, Deus começou a 

obra de julgamento por palavras na Era do Reino sob o nome de ‘Deus Todo-

Poderoso’ e revelou à humanidade Seu caráter justo e majestoso, que não tolera 

ofensas. As palavras que Deus Todo-Poderoso expressou expõem a realidade da 

corrupção da humanidade por Satanás, bem como a fonte de nossa resistência 

a Deus. Suas palavras julgam nossa rebeldia e injustiça e nos mostram a senda 

e a direção que devemos seguir para transformar nosso caráter. Contanto que 

nos concentremos em buscar a verdade em todas as coisas, usemos a verdade 

para extirpar nosso caráter corrupto e nos comportemos e tratemos os outros 

de acordo com as exigências de Deus, poderemos, aos poucos, nos livrar de 

nosso caráter corrupto e alcançar a salvação plena de Deus. Quando a obra de 

Deus Todo-Poderoso na terra for concluída, todas as pessoas que aceitaram a 

obra de Deus nos últimos dias e alcançaram Sua purificação e salvação serão 

levadas por Ele ao Seu reino para desfrutar de Suas bênçãos e promessa. Quanto 

às pessoas que rejeitaram a obra de Deus nos últimos dias e até resistiram, 
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condenaram, caluniaram e blasfemaram contra Ele, elas serão consumidas 

pelos grandes desastres do fim dos tempos e serão punidas e destruídas por 

Deus. Portanto, Deus assume o nome de ‘Deus Todo-Poderoso’ para manifestar 

Seu caráter justo e majestoso, que não tolera ofensas, a toda a humanidade. Ele 

separa as pessoas de acordo com a sua espécie, põe um fim a esta era do mal e 

conclui a obra do Seu plano de gestão de seis mil anos. Deus quer que 

percebamos não só que Ele é o Mestre e Criador de todas as coisas, mas também 

que Ele pode servir como nossa oferta pelo pecado e até mesmo aperfeiçoar, 

transformar e purificar a humanidade. Deus é o Primeiro e Último, e Seus atos 

maravilhosos são insondáveis para o homem. Assim sendo, o fato de Deus 

assumir o nome de ‘Deus Todo-Poderoso’ é particularmente significativo. 

Atualmente, o Espírito Santo protege apenas a obra realizada sob o nome de 

Deus Todo-Poderoso. Todos os que aceitam a obra de Deus dos últimos dias e 

oram em nome de Deus Todo-Poderoso podem receber a obra do Espírito Santo 

e o suprimento da água viva da vida. As igrejas da Era da Graça tornaram-se 

lúgubres e desoladas — a fé de seus crentes esfria, seus sermões carecem de 

substância, suas orações não comovem, e elas são seduzidas por tendências 

mundanas em número crescente. A fonte de seus problemas reside no fato de 

que Deus está realizando uma nova obra e a obra do Espírito Santo se deslocou 

das igrejas da Era da Graça para as igrejas da Era do Reino. Elas não foram 

capazes de acompanhar os passos do Cordeiro nem de aceitar a obra de 

julgamento de Deus Todo-Poderoso e, sendo assim, não podem ganhar o 

suprimento da água viva da vida e devem chafurdar nas trevas sem saída”. 

Ao ler a palavra de Deus e ouvir a comunhão da irmã, ganhei uma 

compreensão mais profunda do motivo de Deus ter assumido nomes diferentes 

em eras diferentes. Também ganhei conhecimento sobre a obra de julgamento 

de Deus e o caráter que Ele expressa nos últimos dias — isso é crucial para nossa 

libertação das amarras do pecado e para nossa salvação por Deus! No fim das 

contas, o motivo pelo qual eu não me sentia suprida ouvindo sermões nos 

últimos anos e pelo qual a fé de meus irmãos e irmãs enfraqueceu e os sermões 

careciam de substância era porque a obra do Espírito Santo já havia se 

deslocado: atualmente, o Espírito Santo protege apenas a obra realizada sob o 

nome de Deus Todo-Poderoso. Como não havíamos aceitado o novo nome de 

Deus nem acompanhado os passos do Cordeiro, havíamos caído nas trevas. Foi 
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então que eu soube em meu coração que Deus Todo-Poderoso é, de fato, o 

Senhor Jesus retornado. 

Mais tarde, meus irmãos e irmãs comunicaram comigo sobre como 

discernir igrejas verdadeiras de igrejas falsas, como distinguir a obra do 

Espírito Santo da obra de Satanás e outros aspectos da verdade. Eu tirei grande 

proveito dessas comunhões. Toda vez que eu me reunia com meus irmãos e 

irmãs para assistir a filmes e vídeos do evangelho, eu me sentia realizada 

espiritualmente, e uma sensação de paz e segurança tomava conta do meu 

coração. As palavras de Deus Todo-Poderoso não só resolveram muitas 

questões que eu tinha em relação à minha crença no Senhor, como também 

resolveram muitos problemas que eu estava tendo em minha vida. Além disso, 

recuperei o sentimento de fé que tinha quando comecei a crer no Senhor. Senti 

grande alegria por Deus ter me escolhido para aceitar Sua obra dos últimos dias 

e comecei a acompanhar os passos do Cordeiro. Agora eu leio as palavras de 

Deus Todo-Poderoso todos os dias. Quanto mais leio, mais sinto a luz 

preenchendo meu coração e creio plenamente do fundo do coração que a 

palavra de Deus Todo-Poderoso é a verdade e a voz de Deus. Tive certeza 

absoluta de que Deus agora se manifestou e está operando como Deus Todo-

Poderoso, e aceitei o nome de Deus Todo-Poderoso e entrei oficialmente para a 

Igreja de Deus Todo-Poderoso. Graças a Deus Todo-Poderoso por me salvar! 

 

Nota de rodapé: 

a. Lê-se no texto original: “e isso é”. 

 

16. A palavra de Deus é a minha força 

Por Jingnian, Canadá 

Eu tenho seguido a crença da minha família no Senhor desde criança, lendo 

a Bíblia e participando de cultos com frequência. Depois de me casar, 

compartilhei o evangelho do Senhor Jesus com minha sogra, e, a partir de então, 

ela deixou de ficar zangada quando as coisas aconteciam ou de agir 

completamente com base em seus próprios caprichos como havia feito no 

passado. Os relacionamentos na nossa família começaram a melhorar em geral. 

Ao ver as mudanças em sua mãe, meu marido também começou a crer no 

Senhor em 2015 e foi para a igreja comigo toda semana. Minha família estava 
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em paz após aceitar o evangelho do Senhor, e quando vi isso, eu sabia que isso 

era a graça do Senhor — agradeci ao Senhor do fundo do meu coração. 

Enquanto estava no trabalho, certo dia em fevereiro de 2017, uma cliente 

me viu e ficou muito animada. Ela me puxou para o lado e disse: “Você se parece 

muito com uma amiga minha. Posso apresentá-la a ela? Ela acabou de vir para 

o Canadá e não conhece ninguém, você gostaria de conhecê-la e se encontrar 

com ela se você tiver tempo?”. Fiquei realmente surpresa ao ouvir isso e pensei: 

Isso é possível? Será que a amiga dela realmente se parece tanto comigo? Mas 

percebi que a vontade benevolente do Senhor está em todas as coisas e que 

ajudar aos outros com amor também é um dos ensinamentos do Senhor, por 

isso aceitei seu pedido. Alguns dias mais tarde, encontrei sua amiga Xiao Han, 

que realmente se parecia muito comigo; as pessoas que nos viam nos 

perguntavam se éramos gêmeas. Não sei se era porque éramos tão parecidas ou 

porque os arranjos do Senhor estavam por trás dessas coisas, mas quando a vi, 

eu me senti imediatamente muito próxima dela. Nós nos encontramos apenas 

poucas vezes e nos tornamos como irmãs que podiam conversar sobre tudo. O 

que mais me surpreendeu foi que, através de Xiao Han, eu ouvi o evangelho do 

Senhor Jesus retornado nos últimos dias. 

Certo dia, Xiao Han me levou para a casa de sua tia, onde sua tia 

compartilhou o evangelho do reino de Deus Todo-Poderoso conosco. Ela nos 

fez ler as palavras professadas por Deus nos últimos dias e comungou conosco 

sobre a vontade de Deus na criação de Adão e Eva, sobre os pensamentos e 

intenções de Deus quando chamou Noé para construir a arca, sobre como o 

coração de Deus doeu quando Ele destruiu o povo do tempo de Noé e muito 

mais. Ela disse que todos esses mistérios são revelados nas palavras de Deus 

dos últimos dias, caso contrário ninguém poderia entendê-los. Eu acreditei nela, 

pois apenas o Próprio Deus podia explicar os pensamentos por trás de tudo que 

Ele faz. Se Deus não tivesse vindo pessoalmente para falar e operar, quem mais 

poderia explicar os pensamentos e intenções de Deus plenamente? Eu me senti 

profundamente atraída pelas palavras de Deus e decidi investigar com 

seriedade a obra de Deus Todo-Poderoso nos últimos dias. Ao longo do período 

em que eu a investigava, levantei várias perguntas que eu nunca tinha 

entendido quando lia a Bíblia, e a tia de Xiao Han me deu respostas baseadas 

nas palavras de Deus Todo-Poderoso — as respostas eram muito minuciosas e 
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claras e compreensíveis para mim. Na medida em que lia mais e mais das 

palavras de Deus, a confusão dentro do meu coração se resolveu lentamente, e 

eu vim a entender que, nos últimos dias, Deus Todo-Poderoso faz a obra de 

julgamento por meio de Suas palavras, o que cumpre a profecia na Bíblia de que 

“Comece o julgamento pela casa de Deus” (1 Pedro 4:17). Esse estágio da 

obra de Deus é uma escalada e um aprofundamento da obra do Senhor Jesus e 

é o estágio final da obra de Deus nos últimos dias para purificar e salvar a 

humanidade. Após investigar por algum tempo, eu adquiri a certeza de que 

Deus Todo-Poderoso é o Senhor Jesus retornado; aceitei com alegria a obra de 

Deus Todo-Poderoso dos últimos dias e comecei a frequentar reuniões com 

meus irmãos e irmãs. 

Certa manhã, pouco mais de três meses depois, eu estava me reunindo com 

outras irmãs como sempre, quando, de repente, meu celular começou a tocar. 

Eu dei uma olhada e vi uma mensagem de que alguém estava tentando me 

localizar pelo meu iPhone. Fiquei muito surpresa e não sabia o que estava 

acontecendo, mas imediatamente depois disso, meu marido me enviou uma 

mensagem pelo WeChat, perguntando: “Onde você está?” Olhei para a 

mensagem e hesitei um pouco; eu lembrei que, após retornar de um culto na 

igreja há mais de um mês, meu marido me contou que o pastor tinha dito muitas 

coisas negativas sobre a Igreja de Deus Todo-Poderoso, advertindo os crentes 

que permanecessem em alerta e evitassem qualquer contato com as pessoas da 

Relâmpago do Oriente. Na época, eu temia que meu marido fosse iludido pelo 

pastor e presbítero e que seus boatos o voltassem contra a Igreja de Deus Todo-

Poderoso. Eu queria esperar para compartilhar o evangelho com ele até 

entender mais da verdade e poder dar testemunho claro da obra de Deus dos 

últimos dias, por isso nunca ousei contar-lhe sobre minhas reuniões com as 

irmãs da Igreja de Deus Todo-Poderoso. Com isso em mente, eu lhe respondi: 

“Estou a caminho do trabalho”. Mas quando refleti novamente sobre isso, senti 

que algo estava errado. “Ele nunca me envia mensagens nessa hora. Por que, de 

repente, ele está me perguntando onde estou hoje? O que está acontecendo?” 

Quando voltei do trabalho naquela noite, vi meu marido sentado na cama 

de olhar furioso. Ele tinha encontrado o livro das palavras de Deus que eu tinha 

escondido na casa e o tinha colocado na escrivaninha. Ao ver isso, eu realmente 

me assustei, mas antes que tivesse tempo de refletir sobre isso, meu marido me 



180 

 

perguntou: “Quando você começou a crer em Deus Todo-Poderoso? Há muita 

coisa negativa na internet sobre a Igreja de Deus Todo-Poderoso, você não sabe 

disso? Hoje, você mentiu para mim. Você não estava a caminho do trabalho 

nesta manhã. Onde você estava?” Eu lhe respondi um tanto indignada: “Então 

quando meu celular começou a bipar hoje, era você tentando me localizar!” Ele 

disse: “Durante o intervalo nesta manhã, eu quis saber onde você estava, por 

isso verifiquei sua localização e descobri que você não estava onde dizia estar”. 

Ele atenuou seu tom e continuou: “O governo chinês disse na internet que os 

limites entre homens e mulheres não são mantidos claramente entre os crentes 

em Deus Todo-Poderoso, e havia também todo tipo de outras coisas negativas. 

Você pode, por favor, deixar de ter contato com eles? Seria muito melhor se 

você simplesmente fosse para os cultos da igreja — eu poderia ir com você toda 

semana. Por que você está se envolvendo com eles?” Após dizer isso, ele entrou 

na internet e encontrou muitas informações negativas sobre a Igreja de Deus 

Todo-Poderoso como leitura para mim. Depois de ler esses boatos infundados, 

eu disse irritada: “Essa gente nunca teve qualquer contato com a Igreja de Deus 

Todo-Poderoso. Por que estão se derramando sobre ela? Tudo isso não tem 

qualquer fundamento, são boatos. São mentiras e rumores e lhes falta qualquer 

credibilidade! Ao longo desses últimos meses, eu tenho convivido com os 

irmãos e irmãs da Igreja de Deus Todo-Poderoso, e o que vi é que sua roupa é 

simples e de bom gosto, e eles falam e se comportam de maneira digna. Existem 

limites definidos entre irmãos e irmãs respeitam limites, e exitem princípios em 

como interagem. Eles não se parecem em nada com os rumores que o governo 

do Partido Comunista Chinês (PCC) e os pastores e presbíteros espalham. Um 

dos decretos administrativos para a Era do Reino emitido por Deus Todo-

Poderoso afirma claramente: ‘O homem tem um caráter corrupto e, além 

disso, tem emoções. Por causa disso, é absolutamente proibido que 

dois membros de sexo oposto trabalhem juntos quando estão 

servindo a Deus. Qualquer pessoa que for descoberta fazendo isso 

será expulsa, sem exceção — e ninguém está isento’ (‘Os dez decretos 

administrativos que devem ser obedecidos pelo povo escolhido por Deus na Era 

do Reino’ em “A Palavra manifesta em carne”). Deus é santo e justo e odeia nada 

tanto quanto comportamento licencioso. Assim, Deus tem emitido decretos 

administrativos rígidos para o Seu povo escolhido, e qualquer um que os viola 
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é expulso da igreja. Os irmãos e irmãs da Igreja de Deus Todo-Poderoso 

cumprem rigorosamente os decretos administrativos de Deus, e ninguém ousa 

violá-los. Isso é o que eu tenho visto e experimentado pessoalmente. O rumor 

espalhado pelo governo do PCC e pelos pastores e presbíteros de que os limites 

entre os homens e as mulheres da Igreja de Deus Todo-Poderoso são confusos 

nada mais são do que mentiras e difamação.” Mas não importava o que eu dizia, 

meu marido simplesmente não escutava e insistia que eu não mais podia 

participar de reuniões com os irmãos e irmãs. Ao ver como ele estava sendo 

rígido, eu comecei a sentir alguma negatividade, porque a única pessoa próxima 

de mim neste lugar estrangeiro era meu marido e eu não queria brigar com ele. 

Além disso, eu temia que ele contaria para a minha família na China e para o 

pastor, o que me causaria ainda mais problemas. Assim, quando ele insistiu que 

eu não podia ir para as reuniões, eu concordei, mas disse que queria continuar 

a ler as palavras de Deus em casa; ele concordou. E assim, por ora, a tempestade 

se acalmou. 

Já que eu estava lendo as palavras de Deus sozinha em casa, havia muitas 

coisas que eu não entendia. Assim usei meu celular para entrar em contato com 

uma irmã enquanto meu marido estava no trabalho, o que me permitiu 

continuar minhas reuniões com as irmãs. Quando eu contei às minhas irmãs 

como meu marido tinha me impedido de ir às reuniões, uma delas leu uma 

passagem das palavras de Deus para mim: “Em cada passo da obra que 

Deus faz no interior das pessoas, externamente ela parece ser 

interações entre pessoas, como se nascesse de arranjos humanos ou 

de interferência humana. Mas nos bastidores, cada passo da obra e 

tudo o que acontece, é uma aposta feita por Satanás diante de Deus 

e requer que as pessoas permaneçam firmes em seu testemunho a 

Deus. Veja quando Jó foi provado, por exemplo: Nos bastidores, 

Satanás estava fazendo uma aposta com Deus e o que aconteceu a Jó 

foram as ações dos homens e a interferência dos homens. Por trás 

de cada passo que Deus faz em vocês está a aposta de Satanás com 

Deus — por trás disso tudo há uma batalha. […] Quando Deus e 

Satanás lutam no reino espiritual, como você deve satisfazer a Deus 

e como você deve permanecer firme em seu testemunho a Ele? Você 

deve saber que tudo o que acontece com você é uma grande provação 



182 

 

e é o momento em que Deus precisa que você dê testemunho” 

(‘Apenas amando a Deus é que verdadeiramente se crê em Deus’ em “A Palavra 

manifesta em carne”). Minha irmã comungou: “Quando nos deparamos com 

esse tipo de coisa logo após aceitar Deus Todo-Poderoso, visto de fora, parece 

que nossa família está obstruindo nosso caminho e nos impedindo de ir às 

reuniões, mas se analisarmos isso por meio das palavras de Deus, o que está por 

trás disso é a interferência de Satanás: isso é uma batalha espiritual. Deus quer 

nos salvar, mas Satanás não quer desistir tão facilmente, por isso ele segue no 

encalço de Deus para nos perturbar e usa as pessoas em nossa volta para 

impedir que fiquemos diante de Deus. O objetivo de Satanás é arruinar nosso 

relacionamento correto com Deus, fazer com que nos sintamos negativos e 

fracos para que nos distanciemos de Deus e O traiamos e, por fim, voltemos 

para o seu império e percamos nossa chance de sermos salvos por Deus. É por 

isso que devemos aprender a discernir, a ver as coisas de acordo com as palavras 

de Deus, a enxergar os truques de Satanás, a orar e depender mais de Deus e a 

ter fé genuína em Deus. Então seremos capazes de ver as ações de Deus através 

da nossa fé”. Após ouvir a palavra de Deus e a comunhão da irmã, eu entendi: 

“Meu marido está obstruindo meu caminho de crer e de seguir a Deus porque 

Satanás está usando ele para me perturbar e fazer com que eu traia a Deus — 

isso é igual à provação pela qual Jó passou. Satanás usou todos os meios que 

conhecia para tentar Jó. Ele fez com que Jó perdesse sua riqueza imensa e seus 

rebanhos de gado e ovelhas, o cobriu com chagas terríveis, além disso, usou os 

amigos de Jó para perturbar e atacá-lo. Ele até usou sua esposa para tentar Jó 

para que ele abandonasse Deus. Com arrogância, Satanás tentou destruir a fé 

de Jó em Deus e levá-lo a negar e rejeitar Deus. Satanás é realmente maligno e 

desprezível!” Esses pensamentos encheram meu coração com ódio por Satanás, 

mas então pensei: “Mesmo que Satanás estivesse louco em sua perseguição de 

Jó, ele jamais teria ousado prejudicar Jó sem a permissão de Deus, então isso 

não significa que aquilo pelo qual eu estou passando também está nas mãos de 

Deus? Enquanto eu realmente olhar para Deus e depender Dele, Ele certamente 

me guiará para vencer as tentações de Satanás”. Esse pensamento aumentou 

minha fé em Deus e decidi manter o contato com as irmãs e continuar a 

participar das reuniões e ter comunhão através do meu celular. 

Certa noite, coloquei meu celular na mesa, não esperando que meu marido 
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o pegasse e verificasse — ele viu o histórico do bate-papo com a irmã. Muito 

irritado, ele me disse: “Você ainda está em contato com elas, e você conversa 

com elas por duas horas a fio”. Então ele me bombardeou com mais propaganda 

negativa que estava na internet e começou a me monitorar através de vários 

métodos. Eu não conseguiua mais entrar em contato com a irmã pelo meu 

celular. E foi assim que perdi minha vida de igreja mais uma vez e não conseguia 

obter qualquer ajuda da irmã. Depois disso, meu marido começou a me enviar 

rumores que encontrava na internet dia após dia e também me perturbava e 

impedia de ter qualquer contato com irmãos e irmãs. Diante da opressão e 

obstrução do meu marido, eu fiquei totalmente miserável e não pude evitar de 

me sentir fraca de novo. Pensei: “Por que meu marido se opõe tanto à minha 

crença em Deus Todo-Poderoso? Eu só quero acreditar em Deus, por que isso é 

tão difícil? Quando serei capaz de praticar minha fé sem ser tão perturbada? 

Será esta a minha vida daqui em diante?” Quando pensei nisso, não consegui 

segurar as lágrimas. Eu me senti especialmente solitária e impotente. Eu não 

sabia para onde ir a partir daí. Até perdi a conta de quantas vezes eu chorei por 

causa daquilo. Em minha miséria, tudo que podia fazer era orar a Deus: “Deus! 

Não sei o que fazer diante das restrições do meu marido ou como sobreviver a 

isso, mas acredito que, qualquer que seja a situação, ela contém Tua vontade 

benevolente. Peço que Tu me guies e que me dês a fé para passar por isso”. 

Milagrosamente, no momento em que terminei minha oração, recebi duas 

passagens da palavra de Deus da minha irmã: “Satanás está em guerra com 

Deus, seguindo Seus rastros. Seu objetivo é demolir toda a obra que 

Deus quer realizar, para ocupar e controlar aqueles a quem Deus 

quer, para extinguir completamente aqueles a quem Deus quer. Se 

eles não são extintos, então eles se juntam às posses de Satanás para 

serem usados por ele — esse é seu objetivo” (‘O Próprio Deus, o Único 

IV’ em “A Palavra manifesta em carne”). “Você deve carregar a Minha 

coragem dentro de si e deve ter princípios quando enfrentar 

parentes que não creem. Mas, por Minha causa, também não deve 

se render a qualquer força das trevas. Confie na Minha sabedoria 

para trilhar o caminho perfeito; não permita que as conspirações de 

Satanás se consolidem. Coloque todos os esforços em apresentar 

seu coração diante de Mim e Eu o consolarei, darei paz e alegria a 
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seu coração” (‘Capítulo 10’ das Declarações de Cristo no princípio em “A 

Palavra manifesta em carne”). Ponderando sobre as palavras de Deus, ganhei 

algum discernimento sobre as más intenções de Satanás. Deus opera para 

salvar a humanidade, enquanto Satanás quebra sua cabeça para destruir a obra 

de Deus e competir com Deus pelas pessoas, por isso ele espalha todos os tipos 

de rumores na internet para desviar e enganar as pessoas. Ele também usa 

nossas famílias para nos impedir e perturbar para que não possamos vir para 

diante de Deus para receber a salvação. Meu marido tinha sido cegado e 

enganado pelos rumores espalhados por Satanás porque ele não conhecia a 

verdade, que é a única razão pela qual ele estava teimosamente obstruindo o 

caminho da minha fé. Satanás também tinha aproveitado minha própria 

fraqueza para me amarrar e prejudicar. Satanás sabia que minha fraqueza fatal 

eram as emoções, por isso ele me atacava por meio dos meus sentimentos pelo 

meu marido, levando-me a desistir de seguir a Deus por causa da minha 

preocupação com meus vínculos e meu desejo de preservar a harmonia da 

família e assim abandonar o caminho verdadeiro e perder a minha chance de 

salvação por Deus. Satanás é verdadeiramente desprezível! Ao mesmo tempo, 

senti como Deus me confortava com Suas palavras, encorajando-me a não me 

entregar às forças sombrias de Satanás. Deus estava me dando uma senda de 

prática. Deus disse: “Confie na Minha sabedoria para trilhar o caminho 

perfeito”. Em tal ambiente, como eu poderia cooperar com Deus e usar 

sabedoria para participar das reuniões? Lembrei-me da última vez em que meu 

marido usou meu celular para me localizar, portanto, eu não era mais capaz de 

ir para a casa da irmã para as reuniões, além disso, também não podia usar meu 

celular para me encontrar com ela, mas eu podia me encontrar com ela em uma 

das praça descanso no shopping. Se meu marido me perguntasse novamente, 

eu poderia dizer que estava fazendo compras. Assim, com a orientação de Deus, 

eu consegui me encontrar novamente com ela. Uma vez que ela entendeu as 

minhas dificuldades, ela comungou comigo sobre as palavras de Deus e me 

consolou e encorajou. Após entender a verdade, minha negatividade 

rapidamente se dispersou. 

Certo dia, voltei do trabalho e quis ler as palavras de Deus; eu vasculhei 

cada gaveta e armário em que eu costumava guardar meu livro, mas sem 

sucesso. Eu fiquei incrivelmente ansiosa e pensei: “Acabou. Meu marido deve 
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ter jogado fora o meu livro. Ele é uma pessoa realmente cautelosa, então ele 

definitivamente não o teria jogado no lixo onde eu pudesse encontrá-lo. Se ele 

se livrou dele no seu escritório, eu jamais o encontrarei”. O pensamento me 

deixou miserável, e eu não sabia o que fazer. 

Acompanhei meu marido para tirar sua carteira de habilitação alguns dias 

mais tarde e ali vi uma das minhas irmãs. Secretamente eu lhe a informei que 

meu livro das palavras de Deus tinha desaparecido. Ela me instruiu a orar mais, 

a depender de Deus e a fazer outra busca minuciosa. Deus controla e rege todas 

as coisas, ela me disse, então, se meu marido o tinha jogado fora, isso estava 

nas mãos de Deus, e eu não devia permitir que minha imaginação corresse solta 

e julgasse precipitadamente. Eu mandei uma mensagem sobre isso para outra 

irmã quando cheguei em casa, que me disse a mesma coisa. Tendo recebido a 

mesma comunhão de duas irmãs diferentes, eu acreditei que as boas intenções 

de Deus deviam estar por trás disso. Deus estava usando as irmãs para me 

lembrar? Então me lembrei de uma passagem das palavras de Deus: “Deus 

Todo-Poderoso domina todas as coisas e eventos! Enquanto nossos 

corações olharem para Ele em todos os momentos e entrarmos no 

espírito e nos associarmos com Ele, Ele nos mostrará todas as coisas 

que buscamos e Sua vontade, com certeza, será revelada a nós; então 

nosso coração estará em alegria e paz, firme em perfeita clareza” 

(‘Capítulo 7’ das Declarações de Cristo no princípio em “A Palavra manifesta em 

carne”). Através da palavra de Deus, eu entendi que Deus está sempre presente 

para que as pessoas possam se apoiar e encontrar socorro. Quando nos 

deparamos com problemas e não temos saída, contanto que clamemos 

genuinamente a Deus, Ele nos iluminará e guiará e nos ajudará a atravessar as 

nossas dificuldades. Graças à iluminação e orientação das palavras de Deus, 

minha fé em Deus foi fortalecida mais uma vez, e eu recuperei uma senda para 

praticar. Entendi também que, no que dizia respeito à perda do meu livro das 

palavras de Deus, eu jamais o encontraria se confiasse apenas nos meus 

próprios esforços. Deus é todo-poderoso, e, contanto que eu dependesse e 

olhasse para Deus e então cooperasse com Ele de maneira prática para procurá-

lo, eu confiei que Deus me guiaria e me ajudaria. Assim, vim diante de Deus e 

orei sinceramente: “Deus! Não consigo encontrar meu livro das Tuas palavras. 

No início, confiei em minhas próprias noções e imaginações para adivinhar o 
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que poderia ter acontecido e apenas reagi de acordo com meus próprios 

impulsos. Eu não Te coloquei acima de tudo e não percebi que tudo está sob 

Teu controle. Agora desejo olhar para Ti e confiar esse assunto a Ti para então 

cooperar contigo na minha próxima busca. Quer eu encontre o livro ou não, isso 

acontecerá com a Tua permissão. Peço a Tua orientação”. 

Depois de orar, eu tive um desejo repentino de ir até a despensa para pegar 

um par de sapatos. Para a minha supresa, quando me ajoelhei para pegá-los, eu 

me deparei com uma bolsa branca, e um pensamento muito claro 

repentinamente me veio à mente: o livro das palavras de Deus está nessa bolsa. 

Eu a peguei e olhei, e era verdade! Surpresa e encantada, tive que exclamar: 

“Graças a Deus! Graças a Deus!” Apenas então percebi que tinha sido Deus me 

guiando para encontrar o livro. Realmente vi que tudo está sob o governo de 

Deus, que Deus até arranja os pensamentos e as ideias das pessoas e que nada 

é impossível quando nos apoiamos em Deus e olhamos para Ele. Não perdi 

tempo e levei o livro de volta para o quarto e o guardei cuidadosamente na 

minha gaveta. Naquela noite, quando meu marido voltou, ele descobriu que eu 

tinha encontrado o livro das palavras de Deus escondido na despensa e exigiu 

que eu o entregasse. Dessa vez, eu dependi verdadeiramente de Deus e pedi a 

Ele que me desse confiança e força. Eu me recusei a ceder a ele. Vendo minha 

determinação, ele não insistiu. 

Mais tarde, a irmã meu deu um celular apenas para ouvir sermões no qual 

ela também tinha baixado muitas das palavras de Deus; isso era para facilitar 

minha participação nas reuniões e meus devocionais. Certa vez, quando estava 

trocando de bolsa, por algum descuido, eu deixei aquele celular em casa, e meu 

marido descobriu que eu tinha voltado a frequentar as reuniões. Ele me enviou 

uma mensagem, exigindo saber: “Por que você ainda mantém contato com eles? 

Por que está andando por aí sorrateiramente para ir a reuniões?” Eu fiquei 

irritada e preocupada quando vi essas mensagens, mas então eu me lembrei das 

minhas experiências ao longo do último período, de como, sempre que meu 

marido tinha tentado obstruir meu caminho ou me oprimir, eu sempre tinha 

cedido, recuado ou me sentido negativa e fraca e de que o que mais me faltava 

era a capacidade de confiar em Deus e dar testemunho de Deus. Eu sabia que, 

dessa vez, eu não cederia a Satanás. Eu confiaria em Deus, olharia para Deus, 

venceria Satanás através da fé e daria testemunho de Deus. Pensei nas palavras 
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de Deus: “Não importa onde ou quando, ou quão adverso seja o 

ambiente, Eu mostrarei a você claramente e Meu coração será 

revelado a você, se você olhar para Mim com seu coração; dessa 

forma, você correrá adiante estrada abaixo e nunca perderá seu 

caminho” (‘Capítulo 13’ das Declarações de Cristo no princípio em “A Palavra 

manifesta em carne”). Assim, orei a Deus: “Deus! Tu me escolheste agora e me 

permitiste seguir os Teus passos. Se eu não buscar com todas as minhas forças, 

se eu ceder às forças de Satanás, eu perderei minha chance de salvação. Ó Deus, 

quero confiar a Ti as minhas dificuldades atuais. Mesmo que meu marido conte 

para a minha família ou para o pastor sobre minha fé em Deus Todo-Poderoso 

ou que faça outra coisa comigo, eu me submeterei a Ti. Dessa vez, eu confiarei 

em Ti para dar testemunho de Ti e humilhar Satanás”. 

Após orar, aos poucos, comecei a me sentir muito mais calma. Peguei meu 

celular e lhe enviei uma resposta: “Sim, estou participando novamente das 

reuniões. Devemos sentar e ter uma conversa real sobre isso amanhá à noite”. 

Após enviar a mensagem, eu ainda sentia que estava sendo refinada: por que, 

sempre que desejo buscar a verdade com seriedade, eu tenho sido interrompida? 

A experiência de Jó, sobre a qual as minhas irmãs tinham comungado comigo 

tantas vezes, me veio à mente. Lembrei-me também daquilo que Deus disse: “E 

o que Deus fez quando Jó foi submetido a esse tormento? Deus 

observou, assistiu e esperou o resultado. Enquanto Deus observou e 

assistiu, como Ele Se sentiu? Ele Se sentiu angustiado, claro” (‘A obra 

de Deus, o caráter de Deus e o Próprio Deus II’ em “A Palavra manifesta em 

carne”). Ponderei as palavras de Deus e pensei sobre a experiência de Jó. Ele 

passou sua vida inteira temendo a Deus e evitando o mal, mas Satanás não se 

satisfez em permitir que Deus ganhasse Jó e assim o tentou muitas vezes. Mas 

enquanto Satanás tentava Jó, Deus observava tudo e impôs um limite estrito a 

Satanás: Satanás não poderia tirar a vida de Jó, e assim garantiu a segurança 

de Jó. Eu pude ver que Deus preza as pessoas, Ele não quer que soframos e não 

quer ver como caímos sob a influência de Satanás e somos prejudicados por ele. 

Além disso, a vontade benevolente de Deus estava em Sua permissão de que 

Satanás tentasse Jó. Deus esperava ganhar testemunho de Jó e aperfeiçoar a fé 

e a obediência a Deus de Jó. Não era precisamente esta a situação na qual eu 

me encontrava? Apesar de Satanás me tentar repetidas vezes, Deus jamais me 
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abandonou e me guiou até então. Deus arranjou aquelas circunstâncias na 

esperança de que eu crescesse na vida, desse testemunho Dele e humilhasse 

Satanás, por isso, eu soube na época que eu precisava lutar para dar testemunho 

de Deus e humilhar Satanás. Mais uma vez, senti mais fé em Deus e estava 

determinada a me submeter ao que Deus tinha arranjado, a ficar do lado de 

Deus e jamais voltar a ceder a Satanás. 

Na noite seguinte, quando voltei do trabalho, meu marido já estava me 

esperando. Quando me sentei, ele disse: “Você pode desistir de sua fé em Deus 

Todo-Poderoso?” Então ele começou a falar sobre todas os tipos de propaganda 

negativa sobre a Igreja de Deus Todo-Poderoso que ele tinha visto online. 

Minha resposta foi: “Não, não posso. O que você realmente sabe sobre a Igreja 

de Deus Todo-Poderoso? Tudo que você viu online são apenas rumores 

inventados pelo governo do PCC para difamar, caluniar e condenar a Igreja de 

Deus Todo-Poderoso. Nada disso é verdade. O PCC é um partido político ateísta 

que odeia especialmente a verdade e Deus, por isso faz de tudo para inventar e 

espalhar todos os tipos de rumores para enganar as pessoas. Ele espera em vão 

enganar as pessoas para que resistam a Deus e, no fim, sejam destruídas com 

ele. Essa é a intenção sinistra do governo do PCC. Mas não fiz nada de errado 

ao crer em Deus, tampouco fiz qualquer coisa para decepcionar você. Minha 

senda de fé é a senda correta na vida, e decidi que continuarei nela. Refleti 

bastante sobre isso e decidi que você pode seguir em frente e chamar o pastor e 

os pregadores e deixar que eles me condenem em seus sermões e então me 

expulsem da igreja. Você pode também ligar para os meus pais e fazer com que 

me ataquem e oprimam. Mas não importa o que você faça, eu não mudarei de 

opinião. Agora eu aceitei a obra de Deus dos últimos dias, e por meio da leitura 

da palavra de Deus e passando por situações arranjadas por Deus, eu adquiri a 

certeza de que Deus Todo-Poderoso é o Senhor Jesus retornado. Eu 

permanecerei fiel à minha escolha, não importa o que aconteça”. Meu marido 

disse: “Você está ciente de que está traindo o Senhor, certo? O Senhor tem lhe 

dado tanta graça. Como você pôde traí-Lo?” Eu disse: “Crer em Deus Todo-

Poderoso não é trair o Senhor; é seguir os passos do Cordeiro, pois Deus Todo-

Poderoso e o Senhor Jesus são o mesmo Deus. É precisamente por eu ter 

desfrutado tanto da graça do Senhor Jesus que, quando ouvi as notícias de que 

o Senhor Jesus tinha retornado agora, eu soube que eu devia investigar isso, e 
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então eu o aceitei. O Senhor Jesus retornou agora na carne para professar novas 

palavras e para explicar tudo sobre a obra e a vontade de Deus. Eu ouvi a voz de 

Deus, por isso devo trabalhar ainda mais em minha busca, ir a reuniões e 

retribuir o amor de Deus por mim”. Eventualmente, meu marido disse: “Ótimo, 

esqueça! Faça o que quiser! Eu tinha pensado em contar para seu pastor e fazer 

com que ele te convencesse a voltar para a igreja e também em ligar para os seus 

pais, mas eu temia que eles ficariam tão agitados que adoecessem. A partir de 

agora, acredite o que quiser — eu não me envolverei”. 

Fiquei extasiada ao ouvir meu marido dizer que ele pararia de obstruir o 

caminho da minha fé em Deus Todo-Poderoso. Eu sabia que isso era a 

orientação de Deus e que o coração e a mente do meu marido também estavam 

nas mãos de Deus. O fato de tais palavras saírem de sua boca se devia 

inteiramente ao governo de Deus; era Deus que tinha aberto o caminho para 

mim. Vi por meio dessa experiência que Deus deseja meu coração e que, se eu 

realmente confiar Nele, olhar para Ele e arriscar tudo para satisfazer a Ele, eu 

vejo os feitos de Deus e que Ele sempre tem me guiado e ajudado 

silenciosamente. Pensei nas palavras de Deus: “Sempre que Satanás 

corrompe o homem ou se envolve em um dano descontrolado, Deus 

não fica impassível, de perto, nem empurra para um lado ou finge 

que não vê aqueles que Ele escolheu. Tudo que Satanás faz é 

perfeitamente claro e compreendido por Deus. Não importa o que 

Satanás faça, não importa que tendência ele faça surgir, Deus sabe 

tudo que Satanás está tentando fazer, e Deus não desiste daqueles 

que Ele escolheu. Ao contrário, sem atrair qualquer atenção, em 

segredo, silenciosamente, Deus faz tudo que é necessário” (‘O Próprio 

Deus, o Único VI’ em “A Palavra manifesta em carne”). Enquanto ponderava 

essas palavras, fiquei muito comovida com a maneira como eu tinha 

experimentado aquele período — quando Satanás usou meu marido para me 

perturbar e oprimir para me impedir de frequentar as reuniões, Deus permitiu 

que eu enxergasse os truques de Satanás e saísse da minha negatividade através 

da comunhão dos irmãos e irmãs sobre as palavras de Deus; quando meu 

marido escondeu meu livro das palavras de Deus e tentou me impedir de 

acreditar em Deus, eu confiei genuinamente em Deus, olhei para Ele e então 

testemunhei Seus atos milagrosos; uma vez que tinha decidido ficar do lado de 
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Deus e me tornei disposta a arriscar tudo para seguir a Deus, Satanás foi 

humilhado e recuou. Por meio das minhas experiências, eu vi que Deus está 

realmente do meu lado e que Ele organiza as coisas para mim de acordo com 

minha estatura. Deus não me deu um fardo que não conseguisse suportar. 

Pensei em como, no passado, antes de entregar meu coração verdadeiramente 

a Deus, eu sempre me preocupava com os afetos da carne, confiava em meios 

humanos para lidar com problemas e não ousava abandonar Satanás. Como 

resultado, Satanás explorou meu ponto mais fraco, tirando proveito e me 

atacando repetidas vezes, atormentando-me sem fim. Mas quando realmente 

confiei em Deus e me tornei disposta a apostar tudo, Deus abriu um caminho 

para mim, e Satanás foi humilhado em derrota e não lhe restou nenhum recurso. 

Após passar por tudo isso, ganhei compreensão verdadeira da onipotência e 

soberania de Deus e também do meu próprio caráter rebelde. Minha fé e 

obediência a Deus crescerem, ganhei discernimento sobre os esquemas de 

Satanás e vi a natureza má e desprezível de Satanás. Um verdadeiro ódio de 

Satanás surgiu dentro de mim. Foi graças à orientação e iluminação de Deus 

que fui capaz de entender tudo isso. Sou verdadeiramente grata a Deus! 

Eu colhi uma grande ceifa daquilo que experimentei ao longo daquele 

período. Ao longo dele, experimentei fraqueza e negatividade, mas a orientação 

das palavras de Deus e o apoio e a ajuda das minhas irmãs me deram a fé para 

superar as tentações e os ataques de Satanás e para continuar até o dia de hoje. 

Vi o amor de Deus através das minhas experiências práticas e que Deus tem me 

guiado e jamais saiu do meu lado ao longo de tudo. Quando realmente 

entregamos nosso coração a Deus, olhamos para Ele e confiamos Nele, 

podemos ver Seus feitos maravilhosos e emergir do nosso sofrimento. A partir 

de hoje, desejo apenas experimentar mais da obra de Deus e buscar o 

conhecimento verdadeiro de Deus! 

 

17. Rompendo o forte cerco de Satanás 

Por Zhao Gang, China 

Estava muito frio em novembro passado no nordeste da China. A neve que 

caiu no chão não derreteu nem um pouco, e muitas pessoas que saíam na rua 

sentiam tanto frio que colocavam as mãos nas axilas e andavam curvados e com 

cuidado. No outro dia, bem cedo, os ventos sopravam do noroeste, quando eu, 
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meu cunhado e sua esposa, e cerca de uma dúzia de irmãos e irmãs estávamos 

sentados em minha casa no aquecido “kang” (uma cama de tijolo quente). 

Todos tinham uma cópia da Bíblia ao lado deles e em suas mãos todos 

seguravam uma cópia do livro O julgamento começa pela casa de Deus. Duas 

irmãs da Igreja de Deus Todo-Poderoso estavam comungando a verdade a 

respeito dos três estágios da obra de Deus. As duas estavam desenhando os três 

estágios da obra enquanto comungavam: “A obra de Deus para a salvação da 

humanidade pode ser dividida em três estágios, da Era da Lei até a Era da Graça 

e depois até a Era do Reino. Cada estágio da obra é mais novo, mais aprimorado 

e também mais profundo do que o anterior. A obra feita nos últimos dias é o 

estágio final, no qual Deus expressa palavras para julgar e purificar o homem”. 

Nós assentíamos com a cabeça enquanto ouvíamos, e os pensamentos em 

nossas mentes ficavam mais claros: quem teria pensado que o plano de gestão 

de Deus para a salvação da humanidade teria tantos mistérios! Além do próprio 

Deus, quem mais poderia falar dos mistérios desses três estágios da obra de 

Deus tão claramente? Esta é verdadeiramente a obra de Deus! Nós 

comungamos na noite seguinte e todo o nosso grupo expressou a vontade de 

buscar e examinar a obra de Deus Todo-Poderoso dos últimos dias. 

Depois disso, as duas irmãs comungaram a verdade sobre o significado da 

encarnação de Deus, e nós ouvíamos atentamente quando, de repente, nossa 

líder da igreja, Wang Ping, apareceu. Quando entrou na casa, ela apontou o 

dedo para as duas irmãs da Igreja de Deus Todo-Poderoso e me perguntou: “O 

que essas duas estão fazendo?” Falei com sinceridade: “Estas são a irmã Zhang 

e a irmã Mu”. Porém, antes que eu pudesse terminar, ela disse em tom 

exasperado: “Quem são a irmã Zhang e a irmã Mu? Vejo que são pregadoras da 

Relâmpago do Oriente, elas são ladras de ovelhas”. Depois que Wang Ping 

terminou de falar, todos nós ficamos sentados, em choque. Pensei: a irmã Wang 

Ping quase sempre falou sobre amar os outros como a si mesmo e amar os 

inimigos; então, por que ela veio até aqui para dizer coisas tão irracionais? Por 

que ela está julgando e condenando essas duas irmãs? Eu estava pensando nisso 

quando ouvi a irmã Zhang dizer calmamente a Wang Ping: “Irmã, não viemos 

aqui hoje com nenhuma intenção oculta. O Senhor Jesus já retornou. Nós só 

queremos pregar o evangelho de Deus dos últimos dias para você”. Wang Ping 

interrompeu a irmã Zhang e gritou: “O retorno do Senhor? Nem mesmo aqueles 
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de nós que servem como líderes sabem alguma coisa sobre o retorno do Senhor, 

então como você poderia saber alguma coisa sobre isso? Isso não é possível! O 

Senhor Jesus disse: ‘Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e 

salteadores; mas as ovelhas não os ouviram’ (João 10:8). Vocês duas 

precisam sair agora e nunca mais voltarem”. Quando ouvi Wang Ping dizer isso, 

senti uma enorme repulsa: ela costuma pregar bem, como pode ter perdido toda 

a compaixão assim de repente? Então perguntei a ela: “Irmã Wang, já é tarde. 

Para onde elas poderiam ir? O Senhor nos ensina que devemos amar nossos 

inimigos, sem entrar no mérito dessas duas irmãs que acreditam em Deus. Se 

tratarmos as duas dessas maneiras, não pareceremos pessoas que creem no 

Senhor”. Mas antes que eu pudesse terminar o que estava dizendo, Wang Ping 

pegou a mão da esposa de meu cunhado e disse a ela e a seu marido: “Se Zhao 

Gang não quer que essas duas mulheres saiam, então nós saímos. Não vamos 

ouvi-las!” Quando terminou de dizer isso, ela agarrou os dois com fúria e saiu. 

Depois que eles saíram, a irmã Mu se virou para nós e perguntou: “Irmãos 

e irmãs, como todos vocês se sentem a respeito dessa cena que acabamos de 

testemunhar? Vamos discutir isso juntos!” Todos se viraram para mim sem 

dizer uma palavra. Eu disse com sinceridade: “Irmã, através de nossas leituras 

da palavra de Deus Todo-Poderoso nestes últimos dois dias, e após ouvir sua 

comunhão, eu acredito firmemente que as palavras de Deus Todo-Poderoso são 

a verdade, e que Ele é o Senhor Jesus que retornou. No entanto, Wang Ping tem 

razão nas coisas que disse. Afinal, ela é nossa líder e crê no Senhor há muito 

tempo. Ela está muito familiarizada com a Bíblia e sempre usou sua energia 

para servir o Senhor. Se Ele retornou, ela deveria ser a primeira a saber”. A irmã 

Zhang respondeu gentilmente: “As pessoas acreditam que o retorno de Deus 

deve, primeiro, ser conhecido pelos líderes que, então, contariam aos crentes 

sobre isso, mas esse tipo de pensamento tem algum fundamento na palavra de 

Deus? Esse é um fato que está de acordo com a verdade e com a obra de Deus 

ou não? O Senhor Jesus disse: ‘As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e 

eu as conheço, e elas me seguem’ (João 10:27). ‘Quem tem ouvidos, 

ouça o que o Espírito diz às igrejas’ (Apocalipse 2:7). O Senhor Jesus nos 

diz claramente que, quando Ele vier, certamente proferirá palavras e expressará 

a voz de Deus, e que todos os que ouvirem a voz de Deus e, depois, a procurarem 

e aceitarem, receberão o retorno do Senhor e serão elevados diante de Deus. O 
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Senhor disse que Ele iluminaria qualquer líder quando retornasse? Não, ele não 

disse. Portanto, essa concepção serve apenas para enganar e confundir as 

pessoas, e se elas ficam esperando que o Senhor as ilumine dessa forma, então 

ficarão esperando passivamente o fim que virá. Vamos ver o que dizem as 

palavras de Deus Todo-Poderoso. Deus Todo-Poderoso disse: ‘Um número 

ainda maior acredita que, qualquer que seja a nova obra de Deus, 

esta precisa ser substanciada por profecias e que, em cada etapa de 

tal obra, a todos aqueles que seguem a Deus com coração verdadeiro 

também precisam ser manifestadas revelações, caso contrário não 

se trataria da obra de Deus. Já não é uma tarefa fácil que o homem 

venha conhecer a Deus. Somando a isso o coração absurdo do 

homem e sua natureza rebelde de autoimportância e presunção, fica 

ainda mais difícil o homem aceitar a nova obra de Deus. O homem 

não estuda a nova obra de Deus com cuidado nem a aceita com 

humildade; em vez disso, o homem adota uma atitude de desprezo, 

esperando revelações e orientação de Deus. Esse não é o 

comportamento de alguém que se rebela e se opõe a Deus? Como tal 

homem pode ganhar a aprovação de Deus?’ (de ‘Como o homem que 

delimitou Deus em suas concepções pode receber as revelações de Deus?’ em 

“A Palavra manifesta em carne”). Das palavras de Deus, percebemos que, em 

relação à vinda do Senhor, se as pessoas mantiverem suas próprias concepções 

e imaginações e não buscarem a verdade nem se concentrarem em ouvir a voz 

de Deus, mas simplesmente esperarem que Ele as ilumine, então elas nunca 

serão capazes de receber o retorno do Senhor. Somente aqueles que cuidam de 

ouvir a voz de Deus são capazes de acolher a aparição do Senhor. De fato, dentre 

as pessoas que seguiram o Senhor Jesus na Era da Graça, nenhuma delas foi 

iluminada por Deus antes de seguir a Jesus. Elas ouviram alguém dar 

testemunho do Senhor Jesus, ouviram-No falar ou fazer um sermão e só O 

seguiram depois de reconhecer a Sua voz. Embora Pedro tenha alcançado a 

iluminação de Deus e soubesse que o Senhor Jesus era o Cristo e o Filho de 

Deus, isso só aconteceu depois que ele seguiu o Senhor Jesus por um tempo. 

Apenas após obter algum conhecimento do Senhor pelas Suas palavras e obras, 

Pedro conseguiu a iluminação e o esclarecimento do Espírito Santo. Isso é um 

fato. Agora, nos últimos dias, Deus Todo-Poderoso encarnado expressa a 



194 

 

verdade e realiza a obra de julgar, purificar e salvar a humanidade. Muitas 

pessoas aceitam e seguem Deus Todo-Poderoso, mas não há ninguém entre elas 

que tenha alcançado a iluminação de Deus antes de segui-Lo. Deus é justo e 

certamente não favorece ninguém. Deus aprova pessoas de bom coração que 

têm sede de buscar a verdade. Exatamente como disse o Senhor Jesus: ‘Bem-

aventurados os que têm fome e sede de justiça porque eles serão 

fartos. […] Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles 

verão a Deus’ (Mateus 5:6, 8). Deus Todo-Poderoso também disse: ‘Deus 

busca aqueles que anseiam por Sua apareça. Deus busca os que são 

capazes de ouvir Suas palavras, os que não se esqueceram da 

comissão divina e que Lhe oferecem o coração e o corpo. Deus busca 

aqueles que são tão obedientes quanto bebês diante Dele e que não 

se opõem a Ele’ (de ‘Deus preside o destino de toda a humanidade’ em “A 

Palavra manifesta em carne”). Isso nos permite ver que, quando o homem ama 

a verdade e tem sede dela, tendo ou não algum status, sabendo ou não algo 

sobre a Bíblia, Deus o iluminará e guiará. Ele permitirá que o homem ouça Sua 

voz e testemunhe sua manifestação. Se aqueles que servem como líderes 

pensam que Deus deve primeiro dar revelação de Seu retorno a eles, isso mostra 

que eles não têm nenhum entendimento da obra de Deus e não conhecem Seu 

caráter justo. Também revela que eles são muito arrogantes. Assim como está 

dito na palavra de Deus Todo-Poderoso: ‘E assim Eu digo que aqueles que 

“veem claramente” a Deus e Sua obra são ineficazes, todos eles são 

arrogantes e ignorantes. O homem não devia definir a obra de Deus; 

mais ainda, o homem não pode definir a obra de Deus. Aos olhos de 

Deus, o homem é menor que uma formiga, como, então, um homem 

pode sondar a obra de Deus? Aqueles que estão dizendo 

constantemente: “Deus não opera desta ou daquela forma” ou 

“Deus é desse ou daquele jeito” — não são todos arrogantes?’ (de 

‘Prefácio’ em “A Palavra manifesta em carne”). A onipotência e sabedoria de 

Deus são profundas e imensuráveis. As pessoas são pequenas criaturas. Suas 

mentes, seus pensamentos são finitos. Como elas poderiam entender a obra do 

Criador? Então, enquanto esperamos o retorno do Senhor, devemos manter a 

reverência a Deus em nosso coração e procurar e investigar com cuidado. Não 

devemos usar nossas próprias concepções e imaginações para confinar Deus e 



195 

 

julgá-Lo de acordo com nossos desejos, pois isso ofenderá o caráter de Deus e 

arruinará nossas chances de receber a salvação”. 

Depois de ouvir a palavra de Deus, entendi que somos muito 

insignificantes na presença Dele. Somos ainda menores que as formigas e, além 

disso, fomos corrompidos por Satanás a ponto de termos um caráter corrupto 

cheio de arrogância e presunção. Nós amamos confiar sempre em nossas 

imaginações e concepções para confinar Deus. Sempre que a obra de Deus não 

se conforma com nossas concepções, nós negamos, condenamos e resistimos a 

Ele. Aparentemente, se o homem não entende a verdade e não tem nenhuma 

reverência a Deus em seu coração, é possível que ele faça o que quiser. É muito 

perigoso! Isso me fez lembrar que o Senhor Jesus disse uma vez: “Graças te 

dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultaste estas coisas 

aos sábios e entendidos, e as revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, 

porque assim foi do teu agrado” (Mateus 11:25-26). Só hoje percebi que é 

assim que as coisas são! A revelação da palavra de Deus e a comunhão da irmã 

Zhang me permitiram reconhecer que essa ideia de que “os líderes deveriam ser 

os primeiros a receber revelação quando o Senhor retornar” é falsa e absurda, 

simplesmente não se conforma com a verdade e trata-se apenas da concepção 

e da imaginação do homem. Na realidade, somente aqueles que têm sede da 

verdade e buscam a voz de Deus terão a oportunidade de receber Sua obra e Sua 

orientação e serão trazidos diante Dele. Isso me deu uma nova compreensão da 

justiça e da equidade de Deus. Graças a Deus! 

De manhã bem cedo, no terceiro dia, depois que a irmã Zhang e a irmã Mu 

partiram, meu irmão Guan, que é meu superior em nossa igreja, veio até mim e 

perguntou: “Irmão Zhao, ouvi dizer que todos vocês acreditam na Relâmpago 

do Oriente?” Eu lhe disse, solene: “Sim, eu aceitei a obra de Deus nos últimos 

dias, porque pelas palavras de Deus Todo-Poderoso entendi muitas verdades 

que antes não compreendia, como os mistérios dos três estágios de Sua obra e 

do significado da encarnação de Deus. Eu vejo que as palavras de Deus Todo-

Poderoso são ‘o que o Espírito diz às igrejas’, como profetizado no 

Apocalipse”. O irmão Guan olhou para mim e disse: “Irmão Zhao, você 

realmente vai seguir o que essas pessoas acreditam? Você sabe que tipo de 

pessoas elas são?” Eu disse: “Vejo que a humanidade deles é grande e que 

comungam sobre a verdade com muita clareza. Tudo o que eles discutem tem a 
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ver com as verdades da obra de Deus. Eu ganhei muito nestes últimos dois dias”. 

O irmão Guan disse com raiva: “Como você pode ser tão teimoso? Hebreus 6:6-

8 nos diz: ‘E depois caíram, sejam outra vez renovados para arrependimento; 

visto que, quanto a eles, estão crucificando de novo o Filho de Deus, e o expondo 

ao vitupério. Pois a terra que embebe a chuva, que cai muitas vezes sobre ela, e 

produz erva proveitosa para aqueles por quem é lavrada, recebe a bênção da 

parte de Deus; mas se produz espinhos e abrolhos, é rejeitada, e perto está da 

maldição; o seu fim é ser queimada’. Você é um pregador, desfruta muito da 

graça do Senhor, mas, além de não levar as pessoas a crer Nele, ainda está 

fazendo com que elas abandonem a igreja. Você não tem medo de ser punido? 

Se não parar, você poderá perder a proteção do Senhor e não terá nem como 

sentir falta dos bons tempos de outrora. Suas doenças passadas vão retornar e 

seus dois filhos não conseguirão bons empregos”. 

Depois que o irmão Guan partiu, fiquei um pouco nervoso, e pensei: as 

coisas que ele disse parecem razoáveis, então o que devo fazer no caso de minha 

fé em Deus Todo-Poderoso me fazer perder a graça do Senhor? Quando pensei 

nisso, meu coração enfraqueceu, então caí de joelhos e orei: “Deus Todo-

poderoso! As palavras do irmão Guan me enfraqueceram. Deus! As coisas que 

ele disse são verdadeiras ou não? Eu realmente não sei o que fazer agora”. 

Enquanto estava orando, minha esposa voltou e contei a ela o que tinha acabado 

de acontecer. Depois de ouvir, ela disse, nervosa: “Ele disse isso mesmo?” Eu 

assenti e minha esposa disse preocupada: “Ele é um grande líder que crê no 

Senhor há muitos anos, e está muito familiarizado com a Bíblia. Sinto que ele 

não diria mentiras. Se for realmente como ele diz, o que devemos fazer?” Nesse 

momento, de repente, pensei na verdade dos três estágios da obra de Deus 

sobre os quais a irmã Zhang e a irmã Mu tinham comungado: a obra de Deus 

para a salvação da humanidade é dividida em três estágios, mas todos os três 

estágios da obra são realizados por um só Deus. Enquanto pensava sobre isso, 

de repente, ficou claro para mim, e falei para minha esposa: “Eu sei que o que 

o irmão Guan disse não parece certo. Ele falou que, ao aceitar a obra de Deus 

nos últimos dias, estamos deixando o caminho do Senhor e traindo o Senhor 

Jesus, mas as palavras de Deus Todo-Poderoso que lemos estes dias são 

verdadeiramente a voz de Deus. Deus Todo-Poderoso é o Senhor Jesus que 

retornou. Seguindo Deus Todo-Poderoso, estamos realmente seguindo os 
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passos do Cordeiro. Nós somos as virgens prudentes. Por que o Senhor nos 

puniria?” Nós estávamos no meio da discussão quando a irmã Zhang e a irmã 

Mu entraram. 

Minha esposa contou às irmãs o que o irmão Guan nos disse quando veio 

à nossa casa, e a irmã Zhang me perguntou como eu me sentia a respeito. Então 

contei sobre a fraqueza que eu estava sentindo e sobre o conhecimento que eu 

acabara de encontrar. A irmã Zhang sorriu, dizendo: “Graças a Deus! Essa é 

uma compreensão tão pura, é a iluminação e a liderança de Deus!” Minha 

esposa perguntou, confusa: “Por que o irmão Guan está dizendo isso, se não 

cometemos erro nenhum? Ele é um grande líder que crê no Senhor há muitos 

anos!” Olhei para minha esposa e disse: “Ei, ele só quer que voltemos para nossa 

antiga igreja!” A irmã Zhang sorriu, dizendo: “No momento, só enxergamos a 

aparência externa deles, ainda não examinamos a substância de sua natureza! 

O Senhor Jesus disse uma vez: ‘Mas ai de vós, escribas e fariseus, 

hipócritas! porque fechais aos homens o reino dos céus; pois nem 

vós entrais, nem aos que entrariam permitis entrar’ (Mateus 23:13). 

‘Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas! porque sois semelhantes 

aos sepulcros caiados, que por fora realmente parecem formosos, 

mas por dentro estão cheios de ossos e de toda imundícia’ (Mateus 

23:27). Se levarmos em conta a aparência externa deles, então os fariseus eram 

muito leais em seu serviço a Deus. Na mente das pessoas, os fariseus eram 

servos devotados a Deus e os líderes religiosos mais dignos de confiança. No 

entanto, quando o Senhor Jesus veio para realizar Sua obra, a natureza de 

resistência dos fariseus contra Deus foi revelada. Foram esses fariseus que 

resistiram e condenaram a obra do Senhor Jesus. Eles inventaram todos os 

tipos de rumores e deram falso testemunho para enganar as pessoas comuns. 

Eles disseram que o Senhor Jesus expulsou demônios por Belzebu, o príncipe 

dos demônios. E, após o Senhor Jesus ressuscitar três dias depois de ser 

pregado na cruz, eles subornaram soldados para mentir dizendo que o corpo 

Dele tinha sido roubado pelos seus discípulos. Os fariseus fabricaram todos os 

tipos de mentiras e usaram todos os truques à sua disposição para impedir que 

as pessoas procurassem e examinassem o verdadeiro caminho. Seu objetivo era 

suprimir a obra de Deus, para que pudessem manter o domínio sobre o povo 

escolhido de Deus para sempre. Embora parecessem devotos por fora, na 
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essência eles odiavam a verdade e eram anticristos, inimigos de Deus. O Senhor 

Jesus disse quando os expôs e condenou: ‘Serpentes, raça de víboras! 

como escapareis da condenação do inferno?’ (Mateus 23:33). Portanto, 

pense um pouco sobre isso. Esses líderes religiosos de hoje são diferentes dos 

fariseus?” Quando aceitei isso, as irmãs encontraram uma passagem da palavra 

de Deus Todo-Poderoso para eu ler: “Aqueles que leem a Bíblia em igrejas 

majestosas a recitam todos os dias, mas ninguém compreende o 

propósito da obra de Deus. Nem um é capaz de conhecer Deus; além 

disso, nem um está de acordo com o coração de Deus. Todos eles são 

homens inúteis e vis, cada um se achando na posição de ensinar 

Deus. Embora ostentem o nome de Deus, eles intencionalmente se 

opõem a Ele. Embora se rotulem como crentes em Deus, eles são 

aqueles que comem a carne e bebem o sangue do homem. Todos 

esses homens são diabos que devoram a alma do homem, demônios 

chefes que atrapalham propositalmente aqueles que tentam entrar 

na senda certa e pedras de tropeço que obstruem a senda daqueles 

que buscam a Deus. Apesar de serem ‘carne robusta’, como seus 

seguidores podem saber que são anticristos que conduzem o homem 

em oposição a Deus? Como podem saber que são diabos vivos que 

procuram especialmente almas para devorar?” (de ‘Todos os que não 

conhecem a Deus são pessoas que se opõem a Deus’ em “A Palavra manifesta 

em carne”). As irmãs comungaram de forma detalhada de acordo com essas 

palavras de Deus, dissecando todas as ações dos líderes religiosos, juntamente 

com a substância de sua natureza, até que finalmente percebi que, quando nos 

perturbavam e nos impediam de crer em Deus Todo-Poderoso, inclusive nos 

ameaçando, os líderes não estavam tentando nos proteger; ao contrário, eles 

faziam isso para que pudessem deter o domínio sobre o povo escolhido de Deus, 

para que pudéssemos tratá-los como se fossem Deus, adorando-os e 

consagrando-os. Então, na verdade, eles são como os fariseus. Todos eles são 

anticristos que odeiam a verdade e resistem a Deus. Deus veio para nos salvar, 

mas eles pensam em todos os métodos possíveis para evitar que aceitemos a 

obra de Deus e nos impedir de ler as palavras de Deus. Não é como se eles 

estivessem nos puxando para o inferno? Eles são muito maliciosos! Se não fosse 

pelas palavras de Deus Todo-Poderoso que revelam como essas pessoas 
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resistem a Deus e lutam com Ele pelo homem, eu quase teria caído em seus 

truques, arruinando minha própria chance de receber a salvação. Nesse 

momento, minha esposa disse, surpresa: “Eles estavam aqui para nos fazer mal! 

Essas pessoas não vão parar até nos arrastar para o inferno! Não vou mais 

acreditar no que dizem”. 

Quando entendemos isso, a irmã Mu leu outra passagem da palavra de 

Deus para nós: “Em cada passo da obra que Deus faz no interior das 

pessoas, externamente ela parece ser interações entre pessoas, 

como se nascesse de arranjos humanos ou de interferência humana. 

Mas nos bastidores, cada passo da obra e tudo o que acontece, é uma 

aposta feita por Satanás diante de Deus e requer que as pessoas 

permaneçam firmes em seu testemunho a Deus. Veja quando Jó foi 

provado, por exemplo: Nos bastidores, Satanás estava fazendo uma 

aposta com Deus e o que aconteceu a Jó foram as ações dos homens 

e a interferência dos homens. Por trás de cada passo que Deus faz 

em vocês está a aposta de Satanás com Deus — por trás disso tudo 

há uma batalha” (de ‘Apenas amando a Deus é que verdadeiramente se crê 

em Deus’ em “A Palavra manifesta em carne”). Então a irmã Zhang começou a 

comunhão: “Através das palavras de Deus, podemos ver que o que quer que nos 

aconteça, embora de fora pareça ser feito pelo homem, na realidade é Satanás 

nos bastidores fazendo uma aposta com Deus. É semelhante a quando Jó foi 

tentado por Satanás. Sua esposa pediu que ele abandonasse Jeová, mas Jó 

podia ver através dos truques de Satanás. Ele confiava em sua fé em Deus para 

dar testemunho Dele e repreendeu sua esposa por ser uma mulher ignorante e 

teimosa. As experiências de Jó nos informam que para todos que Deus quer 

salvar, Satanás sempre tentará perturbá-los e usará todos os truques à 

disposição para atacá-los, para que eles abandonem e traiam a Deus, perdendo 

a oportunidade de alcançar a salvação. Como Satanás quer nos controlar para 

sempre e devorar o homem, ele não está disposto a permitir que o ser humano 

alcance a salvação de Deus!” A irmã Mu também comungou: “É verdade. 

Satanás usou líderes diversas vezes para nos atacar e nos ameaçar, com o 

objetivo de nos fazer negar e trair Deus, e abandonar o verdadeiro caminho. 

Esse é o truque de Satanás. Nós devemos ser capazes de ver claramente essa 

luta que está acontecendo no mundo espiritual!” Depois de ouvir a comunhão 
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dessas duas irmãs, eu refleti sobre as coisas por um tempo e disse: “Então, 

Satanás está fazendo uma aposta com Deus e é através das coisas que os líderes 

dizem que ele ataca nossos pontos fracos, e quer que abandonemos o verdadeiro 

caminho e deixemos a Deus por causa de nossa covardia! Satanás é mesmo 

traiçoeiro!” Minha esposa também disse: “Satanás é tão repulsivo! Se não 

ouvíssemos as palavras de Deus e sua comunhão, como poderíamos saber sobre 

os planos de Satanás?” Eu disse com alegria: “Agora que entendo essas coisas, 

precisamos confiar em Deus para romper o cerco de Satanás, dar testemunho 

de Deus e envergonhar Satanás com as nossas ações práticas!” A irmã Zhang 

então disse com alegria: “Irmão, irmã, de agora em diante, vamos nos reunir e 

comungar sobre a palavra de Deus. Só assim podemos nos equipar com mais da 

verdade para que possamos em breve ter certeza da obra de Deus nos últimos 

dias e estabelecer um fundamento no verdadeiro caminho, então não seremos 

mais enganados por todos os tipos de rumores e mentiras descaradas de 

Satanás”. Eu disse: “Certo! Se vocês pudessem comungar conosco com mais 

frequência, seria ainda melhor”. A irmã Mu sorriu, dizendo: “Então é isso  que 

faremos”. 

De manhã cedo, alguns dias depois, saí da cama e olhei pela janela para ver 

que havia uma grande nevasca e comecei a esfregar inconscientemente as mãos. 

Depois coloquei um gorro de lã e luvas de algodão e fui para o pátio para varrer 

a neve. Quando terminei, voltei para dentro. Abri o tampo do fogão e acendi o 

fogo enquanto minha esposa arrumava a casa. Nesse momento, o irmão mais 

velho de minha esposa e sua mulher entraram, e, logo na chegada, minha 

cunhada disse com ansiedade: “O líder Wang e o Sr. Guan vieram aqui e lhes 

disseram muitas coisas. Por que vocês não os ouviram? Eles nos pediram para 

vir aqui hoje tentar persuadi-los novamente. Não acreditem na Relâmpago do 

Oriente. São os nossos líderes que assumem a responsabilidade por nossas 

vidas!” Depois de ouvi-la, eu disse com firmeza: “Se eles realmente assumem a 

responsabilidade por nossas vidas, devem nos levar a uma investigação da obra 

de Deus nos últimos dias e dar as boas-vindas ao retorno do Senhor!” Minha 

esposa então disse sem eufemismos: “O que eles fizeram de bom por nós? Eles 

temem que, se todos crermos em Deus Todo-Poderoso, não haverá mais 

ninguém para ouvi-los”. Minha cunhada ficou irritada com o que ouviu e disse: 

“Como vocês podem dizer essas coisas? Eles não estão pedindo mais nada, só  



201 

 

querem que vocês voltem para a igreja. Escutem-me. Tendo em vista o 

relacionamento entre nossas duas famílias, como eu poderia prejudicar vocês?” 

O irmão de minha esposa continuou: “Pensem na forma como tratei vocês ao 

longo dos anos. Sabem o quanto pagamos por vocês? Vocês realmente 

conseguiriam se separar de nós? Vocês não se sentem culpados?” Depois de 

ouvir os dois dizerem essas coisas, fiquei muito chateado e pensei: eles 

realmente nos ajudaram muito e agora eles veem que estamos insistindo em 

seguir Deus Todo-Poderoso. Certamente, eles se sentem profundamente 

magoados, mas o que pode ser feito? É impossível pedir-me para abandonar o 

verdadeiro caminho e trair Deus, pois sei que Deus Todo-Poderoso é o Senhor 

Jesus que retornou. Mas se eu insistir em acreditar em Deus Todo-Poderoso, o 

que eles pensarão de mim? Dirão que eu sou uma pessoa ingrata? Nesse 

momento, fiquei chateado e meu coração balançou. Orei a Deus em silêncio, 

pedindo que Ele me desse uma saída. De repente, pensei nestas palavras de 

Deus: “Você deve saber que tudo o que acontece com você é uma 

grande provação e é o momento em que Deus precisa que você dê 

testemunho” (de ‘Apenas amando a Deus é que verdadeiramente se crê em 

Deus’ em “A Palavra manifesta em carne”). Então, lembrei da comunhão  que a 

irmã Zhang e a irmã Mu me deram alguns dias antes: tudo o que acontece com 

você está relacionado com a luta que está sendo travada no mundo espiritual, 

na qual Satanás faz uma aposta com Deus. Hoje, o irmão de minha esposa e 

minha cunhada tentaram usar nosso parentesco para nos incitar a trair Deus e 

retornar à religião deles, mas esse é um dos truques de Satanás. Se eu fosse trair 

Deus a fim de proteger meus sentimentos interpessoais, isso, sim, seria ingrato 

e inconsciente. Se eu não quiser decepcionar meu cunhado, devo compartilhar 

com ele o evangelho de Deus dos últimos dias, para que ele também tenha a 

oportunidade de receber a salvação. Essa é a única maneira de mostrar a 

compaixão que eu deveria possuir. Enquanto pensava nisso, minha mente ficou 

clara e eu disse: “Irmão, cunhada, sei que vocês dois foram bons para mim, e é 

por isso que eu preciso lhes dizer que Deus Todo-Poderoso é o Senhor Jesus 

que retornou. Somente seguindo a obra de Deus Todo-Poderoso nos últimos 

dias poderemos alcançar a salvação de Deus! Caso contrário, nossa fé no Senhor 

todos esses anos terá sido em vão e não obteremos nada! Deixe-me ler para 

vocês uma passagem da palavra de Deus, e, depois de ouvir, vocês saberão se 
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essas palavras são ou não a verdade, as declarações de Deus”. Eu peguei o livro 

da palavra de Deus e estava prestes a começar a ler quando minha cunhada se 

levantou e falou, infeliz: “Viemos aqui hoje para tentar persuadi-lo, mas em vez 

de mudar de ideia, você tenta pregar esse evangelho para nós, mas não vamos 

ouvir”. Depois de dizer isso, ela agarrou o marido e saiu com raiva. 

Eu os segui pelo pátio até a entrada, mas vi que eles já estavam muito longe. 

Sentindo-me impotente, fiquei ali balançando a cabeça. Nesse momento, notei 

que o tempo havia clareado e que uma luz quente brilhava sobre um pinheiro 

do lado de fora do pátio. A neve que se acumulou no pinheiro começou a 

derreter, como se naquele exato momento a árvore tivesse acabado de passar 

por um batismo. Em contraste com o chão coberto de neve, a árvore alta e reta 

parecia especialmente verdejante. Senti-me muito feliz, como se eu fosse o 

pinheiro e também tivesse experimentado o batismo do vento e da neve, 

crescendo com a nutrição do Sol. Eu sabia que as palavras de Deus é que me 

levaram a romper o cerco e a dar testemunho Dele. Graças a Deus Todo-

Poderoso! 
 

18. A palavra de Deus me guia pelas armadilhas 

Por Tian’na, Hong Kong 

Ao folhear o artigo das palavras de Deus “Você sabia? Deus fez uma grande 

coisa entre os homens”, não consigo deixar de lembrar da minha experiência de 

dois anos atrás de me libertar das amarras dos rumores e retornar diante de 

Deus. 

Minha família e eu vivemos todos em Hong Kong. Meu sogro e meu 

cunhado (o irmão mais novo do meu marido) creem ambos no Senhor Jesus. 

Meu cunhado é um pastor numa igreja, de modo que irmãos e irmãs da igreja 

nos visitavam com frequência em nossa casa, onde oravam juntos e cantavam 

hinos em louvor do Senhor. E então, em dezembro de 2014, uma boa amiga 

minha me contou que ela também acreditava no Senhor. Influenciada por 

minha família e amigos, eu fiquei um pouco interessada na fé no Senhor. 

Conheci a irmã Peipei, outra membra da igreja, certo dia pouco tempo depois. 

Ela era despreocupada e amigável. Ela ficou muito feliz quando descobriu que 

alguns da minha família e amigos acreditavam no Senhor e me convidou para 

sua casa, onde ela me apresentou à irmã Chen Hui. Ao longo de várias reuniões, 
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a irmã Chen compartilhou comigo verdades referentes ao Deus que criou todas 

as coisas e sobre a Sua soberania sobre tudo, como também sobre a origem de 

Satanás etc. As coisas que ela me contou realmente me atraíram e me deixaram 

extremamente feliz. Eu realmente gostava de ouvi-los compartilhar suas 

experiências e seu entendimento da fé e quis compartilhar essa felicidade com 

outros. Um dia, incapaz de me conter, compartilhei meu desejo de me tornar 

uma crente com minha família. A notícia se espalhou rapidamente até o meu 

cunhado; ele ligou perguntando por que, de repente, eu acreditava em Deus e 

disse também: “Existe uma igreja chamada Relâmpago do Oriente, e eles estão 

por toda parte testificando que o Senhor Jesus já retornou. Eles roubaram 

muitos buscadores dedicados de toda denominação. Não trate isso de forma 

muito casual; não tenha nada a ver com eles”. Então ele me interrogou repetidas 

vezes se as pessoas que compartilharam o evangelho comigo tinham me dado 

um livro e me exortou repetidamente a ser especialmente cuidadosa em relação 

a qualquer coisa relacionada à fé. Fiquei remoendo sem parar as palavras do 

meu cunhado, deixando-me angustiada. De um lado, meu cunhado não queria 

que eu encontrasse outra igreja. De outro, eu realmente apreciava o que a irmã 

Chen tinha a dizer sobre crer em Deus. Eu me sentia presa entre a espada e a 

parede e não fazia ideia se devia ou não continuar a manter contato com a irmã 

Chen. 

Então comecei a procurar alguns sermões de pastores para ouvir online. Vi 

muitas informações na internet sobre a Relâmpago do Oriente, mas não dei 

muita atenção a elas; eu estava totalmente concentrada em encontrar bons 

sermões. Ouvi e comparei muitos deles e, no fim, ainda achava que os sermões 

da irmã Chen eram os melhores porque ela compartilhava mais sobre dar 

testemunho de Deus, e ouvi-los me dava uma compreensão melhor de Deus. 

Após refletir bastante sobre isso, decidi que continuaria a ouvir a comunhão da 

irmã Chen. Nos dias seguintes, ela me contou as histórias de como Moisés tirou 

os israelitas do Egito, como Abraão sacrificou Isaque, como o Senhor Jesus foi 

crucificado pela humanidade, sobre a experiência de Pedro, sobre Lázaro sendo 

ressuscitado e glorificando a Deus e outras mais. Essas histórias bíblicas 

maravilhosas eram realmente fascinantes para mim e me deram uma 

compreensão mais profunda da obra que Deus tinha feito. Após cada reunião, 

eu aguardava ansiosamente a próxima. 
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Um mês depois, durante uma reunião, a irmã Chen leu para mim alguns 

versículos da Bíblia e uma passagem das palavras de Deus Todo-Poderoso. A 

Bíblia diz: “Pois como foi dito nos dias de Noé, assim será também a 

vinda do Filho do homem. Porquanto, assim como nos dias 

anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em 

casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não o perceberam, 

até que veio o dilúvio, e os levou a todos; assim será também a vinda 

do Filho do homem” (Mateus 24:37-39). Deus Todo-Poderoso diz: “Reveja 

o tempo da arca de Noé: a humanidade era profundamente corrupta, 

tinha se afastado da bênção divina, não estava mais sob o cuidado 

de Deus e tinha perdido Suas promessas. As pessoas viviam na 

escuridão, sem a luz de Deus. Assim, tornaram-se licenciosas por 

natureza, abandonando-se a uma depravação repugnante. Tais 

homens não podiam mais receber a promessa de Deus; eram ineptos 

para testemunhar o rosto de Deus e ouvir Sua voz, pois haviam 

abandonado Deus, deixado de lado tudo que Deus lhes concedera, 

haviam esquecido os ensinamentos divinos. O coração deles 

afastava-se cada vez mais de Deus e, na medida em que isso 

acontecia, entregavam-se a uma depravação que excedia toda a 

razão e humanidade, tornando-se progressivamente malignos. 

Dessa forma, aproximaram-se ainda mais da morte e desabaram 

sob a ira e a punição de Deus. Apenas Noé adorava a Deus e evitava 

o mal, por isso, foi capaz de ouvir a voz de Deus, de ouvir Suas 

instruções. Noé construiu a arca seguindo as instruções da palavra 

de Deus e reuniu todas as espécies de criaturas vivas. E, dessa 

maneira, estando tudo preparado, Deus fez desabar Sua destruição 

sobre o mundo. Apenas Noé e os sete membros de sua família 

sobreviveram à destruição, pois Noé adorava Jeová e evitava o mal. 

Olhe agora para a era presente: homens justos como Noé, que 

adoravam a Deus e evitavam o mal, deixaram de existir. Ainda assim, 

Deus é gracioso para com a humanidade e a absolve nesta era final. 

Deus busca aqueles que anseiam por Sua apareça. Deus busca os que 

são capazes de ouvir Suas palavras, os que não se esqueceram da 

comissão divina e que Lhe oferecem o coração e o corpo. Deus busca 
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aqueles que são tão obedientes quanto bebês diante Dele e que não 

se opõem a Ele” (‘Deus preside o destino de toda a humanidade’ em “A 

Palavra manifesta em carne”). A irmã Chen disse em sua comunhão: “As 

pessoas nos dias de Noé estavam ‘comendo, bebendo, casando e dando em 

casamento’; eram promíscuas e corruptas e não ouviam as palavras  de Deus ou 

adoravam a Deus. Em vez disso, adoravam ídolos e eram pecaminosos ao 

extremo. A fim de salvar as pessoas daquele tempo, Deus chamou Noé para que 

ele construísse a arca e dissesse às pessoas que Deus destruiria o mundo com 

um dilúvio. Mas mesmo após Noé pregar isso por mais de cem anos, ninguém 

acreditou nas palavras de Deus e ninguém se arrependeu a Deus. Assim, Deus 

usou um grande dilúvio para destruir as pessoas daquela era. As pessoas dos 

últimos dias são ainda mais corruptas do que as pessoas no tempo de Noé. Toda 

a sociedade está moralmente falida e regredindo a cada dia. A taxa de divórcios 

permanece alta, crimes são comuns, além disso, pornografia, jogo e drogas têm 

erodido a alma das pessoas. As pessoas estão se tornando cada vez mais astutas, 

gananciosas, más, maldosas e egoístas. Ninguém se importa em ter uma 

consciência ou ser uma pessoa boa e honesta, mas só dá importância a comida, 

bebida, diversão e a trocar poder por sexo ou sexo por poder. As pessoas estão 

cansadas da verdade e exaltam o mal. Elas cobiçam as alegrias de pecar e, há 

muito, alcançaram um ponto em que merecem a destruição por Deus. Todos 

esses sinais indicam que os últimos dias chegaram. Agora, o Senhor Jesus 

retornou, e Sua segunda encarnação vive no mundo. Ele tem declarado todas as 

verdades para a purificação e salvação da humanidade; Ele veio para nos salvar 

completamente, essas pessoas profundamente corrompidas que somos. O amor 

e a compaixão de Deus pela humanidade são tão grandes!” Ouvir a irmã dizer 

essas palavras foi muito emocionante para mim, e pensei comigo mesma: 

“Todos nós somos pessoas profundamente más e deveríamos ter sido 

destruídos por Deus há muito tempo. É apenas graças à misericórdia de Deus 

que temos a sorte de entrar na casa de Deus para ler as palavras que Deus 

professou e a chance de conhecer a Deus. Que bênção maravilhosa!” Eu 

agradeci a Deus repetidas vezes por me guiar, por permitir que eu chegasse à 

altura da obra de Deus dos últimos dias e ganhasse a oportunidade de salvação. 

Quando eu estava prestes a partir, a irmã me deu um livro das palavras de Deus. 

Agarrando o livro com ambas as mãos, fiquei tão comovida que comecei a 
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chorar. Decidi seguir a Deus da melhor forma que podia… 

Certo dia, após ligar meu computador, vi um site que dizia algo sobre a 

Relâmpago do Oriente. Impulsionada por curiosidade, cliquei no link e vi 

alguma propaganda negativa sobre a Relâmpago do Oriente do governo do 

Partido Comunista Chinês (PCC) e da comunidade religiosa. Quando percebi 

que a “Relâmpago do Oriente” mencionado no site era a obra dos últimos dias 

de Deus Todo-Poderoso que a irmã Chen tinha pregado para mim, fiquei 

estupefata e me senti muito abalada: era possível que eu tinha me desviado em 

minha crença? O que deveria fazer? No entanto, lembrei-me de como, toda vez 

que estivera em contato com a irmã Chen e os outros, eles sempre tinham sido 

muito amáveis comigo e não se pareciam em nada com aquilo que a internet 

dizia. Lembrei-me de quando eu tinha começado a ler a palavra de Deus e tinha 

sido tocada pelo amor de Deus — aquelas palavras possuíam autoridade e poder, 

como então podiam não ser a expressão e a voz de Deus? Então peguei as 

palavras de Deus com a intenção de lê-las, mas não conseguia recuperar aquela 

sensação que eu tivera inicialmente de ser comovida — Deus tinha escondido 

Sua face de mim. Tudo que eu conseguia ver eram páginas brancas e palavras 

pretas. Cada matéria de propaganda negativa que eu tinha visto na internet 

vieram à minha mente uma após a outra. Eu não sabia o que fazer. Fiquei me 

perguntando: “Devo crer nisso ou não? A Relâmpago do Oriente é a obra de 

Deus? E se a Relâmpago do Oriente é realmente a obra de Deus? Se eu não 

praticar essa fé, eu não perderei minha chance de conhecer Deus e de ser salva? 

Mas se for falso e eu simplesmente segui-la cegamente, isso não significaria que 

fui enganada? Devo continuar a investigá-la ou não?” Essas perguntas ficaram 

me incomodando e até me deixaram sem vontade de trabalhar. Eu realmente 

queria discutir isso com minha família e pedir seu conselho, mas pensei em 

como meu cunhado tinha me exortado repetidas vezes a exercer cautela e a não 

andar por aí procurando outras igrejas. Se minha fé realmente estivesse errada, 

eles não cairiam matando ainda mais? Assim, descartei a ideia de discutir o 

assunto com minha família, apesar de meu estado mental ter chegado no fundo 

do poço, eu me encontrar em muita dor emocional e realmente não saber o que 

fazer. Eu me sentia muito diferente da alegria e tranquilidade que tinha sentido 

poucos dias atrás ao comungar com as irmãs. 

Sem ter para onde correr, tentei orar e buscar a Deus, confiar a Deus cada 
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uma das dificuldades e inseguranças no meu coração e rogar por Sua 

iluminação. Depois de orar, algo que a irmã Chen tinha me dito certa vez de 

repente me veio à mente: quando o Senhor Jesus nasceu, visto que o rei 

Herodes temia perder seu trono na época, ele ordenou que todos os meninos da 

cidade inteira com menos de dois anos de idade fossem mortos. Quando o 

Senhor Jesus compartilhou Seus ensinamentos, os líderes da fé judaica foram 

à loucura para se colocar contra Ele e O condenar porque temiam que os crentes 

seguiriam ao Senhor Jesus e que eles perderiam seu status. Eles sabiam bem 

que um mero homem não podia realizar os milagres que o Senhor Jesus fez, 

mas eles O difamaram intencionalmente, dizendo que Ele estava expulsando 

demônios com a ajuda de Belzebu. Também acusaram o Senhor Jesus de 

blasfêmia. No fim, eles cooperaram com o governo romano para crucificar o 

Senhor Jesus. E hoje, os atos insanos de condenação de Deus Todo-Poderoso 

pelo governo do PCC e pela comunidade religiosa são exatamente iguais aos 

cometidos pelo governo romano e líderes do judaísmo na Era da Graça contra 

o Senhor Jesus. O caminho verdadeiro tem sofrido repressão desde a 

antiguidade. Sempre que Deus vem para operar, Ele sofre perseguição pelo 

mundo religioso e também pelos poderes existentes. No entanto, ninguém pode 

obstruir a obra de Deus. No fim, o Senhor Jesus completou mesmo assim a obra 

de ser crucificado e de salvar a humanidade, e Seu evangelho se espalhou pelo 

mundo inteiro. E hoje, o governo chinês e a comunidade religiosa inventaram 

tantos rumores online que condenam Deus Todo-Poderoso e Sua obra, mesmo 

assim Seu evangelho do reino tem se espalhado rapidamente. Se isso não fosse 

a obra de Deus, ela não teria sido extinta pelo governo chinês há muito tempo? 

Então lembrei-me também de que, toda vez que eu tinha me encontrado com a 

irmã Chen e as outras, todas elas tinham sido realmente genuínas comigo e de 

que toda a sua comunhão exaltava e dava testemunho de Deus. Elas nunca 

falavam de coisas mundanas ou sobre coisas que não beneficiavam a vida das 

pessoas. Tudo tinha providenciado orientação positiva e ajuda para mim. Antes 

mesmo de perceber, minhas dúvidas em meu coração se dissiparam um pouco, 

então orei novamente a Deus com um coração de busca: “Deus! Se és realmente 

Tu que voltaste, por favor, guia-me para conhecer a Tua obra e para retornar 

para diante de Ti”. E efetivamente Deus ouviu a minha oração. 

Sob a orientação do Espírito Santo, abri o livro das palavras de Deus “A 
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Palavra manifesta em carne” e vi o artigo “Você sabia? Deus fez uma grande 

coisa entre os homens”, em que Deus Todo-Poderoso diz: “Vocês devem 

saber que, sem a existência dessa carne, toda a humanidade 

enfrentaria uma inevitável calamidade e seria difícil escapar de 

punição mais severa à humanidade por parte de Deus nos últimos 

dias. Sem o nascimento dessa carne comum, estariam todos em um 

estado em que não haveria nem vida nem morte, não importa como 

vocês as buscassem; sem a existência dessa carne, hoje vocês não 

poderiam receber a verdade e se colocar diante do trono de Deus. 

Antes, seriam punidos por Deus devido a seus pecados atrozes. 

Vocês sabiam que, se não fosse pela volta de Deus à carne, ninguém 

teria chance de salvação? Que, se não fosse pela vinda dessa carne, 

Deus teria há muito tempo encerrado a era antiga? Assim sendo, 

vocês ainda conseguem rejeitar a segunda encarnação de Deus? Já 

que vocês podem se beneficiar tanto desse homem comum, então 

por que não O aceitariam prontamente?”. “A obra de Deus é aquela 

que você não pode compreender. Se você não consegue nem 

perceber se sua decisão é correta, nem saber se a obra de Deus pode 

prosperar, por que então não tentar a sorte e ver se esse homem 

comum é de grande ajuda para você e se Deus tem feito obras 

grandiosas?”. Graças a Deus! Senti-me muito mais calma após ler as palavras 

de Deus — elas não poderiam estar mais certas! Percebi que, já que eu não 

estava familiarizada com a obra de Deus e não conseguia entender 

completamente todas aquelas coisas na internet, por que eu não deveria tentar 

minha sorte? Por que não me aprofundar mais em minha investigação e então 

chegar a uma conclusão? Se realmente fosse a aparição e a obra de Deus, se eu 

a rejeitar, isso não seria uma rejeição de Deus? Isso não seria um 

arrependimento vitalício? Decidi ir e ver a irmã Chen no dia seguinte e 

continuar a minha busca e investigação. 

Quando vi a irmã Chen, eu compartilhei com ela a minha experiência ao 

longo dos últimos dias e perguntei a ela o que realmente estava acontecendo 

com a Relâmpago do Oriente. Ela leu duas passagens das palavras de Deus para 

mim: “Quando todas as pessoas dão atenção, quando todas as coisas 

são renovadas e revividas, quando cada pessoa se submete a Deus 



209 

 

sem dúvidas e está disposta a carregar nos ombros a 

responsabilidade pesada do fardo de Deus — é quando o relâmpago 

do Oriente surge, iluminando todos de Leste a Oeste, aterrorizando 

toda a terra com a chegada dessa luz; e, nesse momento, Deus mais 

uma vez começa Sua nova vida. […] O que significa dizer que, no 

Oriente do mundo, desde que o testemunho do Próprio Deus começa, 

quando Ele começa a operar, até que a divindade começa a exercer 

o poder soberano sobre a terra — esse é o feixe brilhante do 

relâmpago do Oriente, que já brilhou para todo o universo. Quando 

os países da terra se tornam o reino de Cristo é quando todo o 

universo é iluminado. Agora é a hora em que o relâmpago do Oriente 

surge: Deus encarnado começa a operar, e, além disso, fala 

diretamente na divindade. Pode-se dizer que quando Deus começa 

a falar na terra é quando o relâmpago do Oriente surge. Mais 

precisamente, quando a água viva flui do trono — quando as 

declarações do trono começam — é precisamente quando as 

declarações dos sete Espíritos começam formalmente” (‘Capítulo 12’ 

das Interpretações dos mistérios das palavras de Deus para todo o universo em 

“A Palavra manifesta em carne”). “Somente quando a luz do Oriente 

gradualmente se tornar branca é que as trevas do outro lado da terra 

começarão a se voltar para a luz, e só então o homem descobrirá que 

há muito tempo Eu saí de Israel e estou ressurgindo de novo no 

Oriente. Tendo uma vez descido a Israel e depois partido de lá, não 

posso mais nascer de novo em Israel porque a Minha obra conduz 

todo o universo e, sobretudo, os raios brilham diretamente do 

Oriente para o Ocidente. Por essa razão, desci no Oriente e trouxe 

Canaã para o povo do Oriente. Desejo trazer pessoas de todo o 

mundo para a terra de Canaã, e assim continuo a proferir 

declarações na terra de Canaã para controlar todo o universo. Neste 

momento, não há luz em toda a terra além de Canaã, e todos os 

homens estão ameaçados pela fome e pelo frio. Dei a Minha glória a 

Israel e então a retirei; depois levei os israelitas para o Oriente e 

toda a humanidade para o Oriente. Trouxe-os todos para a luz para 

que possam se reunir a ela e estar associados a ela, e não mais 
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precisar procurá-la. Farei com que todos os que estão buscando 

vejam a luz novamente e vejam a glória que tive em Israel; deixarei 

que vejam que há muito tempo desci sobre uma nuvem branca em 

meio à humanidade; deixarei que vejam as inúmeras nuvens 

brancas e os frutos em seus abundantes cachos e, sobretudo, que 

vejam Deus Jeová de Israel. Eu os deixarei contemplar o Mestre dos 

Judeus, o tão esperado Messias e a Minha plena aparição que fui 

perseguido pelos reis ao longo das eras. Trabalharei por todo o 

universo e realizarei uma grande obra, revelando toda a Minha 

glória e todas os Meus feitos ao homem nos últimos dias. Mostrarei 

Meu glorioso semblante em sua plenitude àqueles que esperaram 

muitos anos por Mim, àqueles que desejaram que Eu viesse numa 

nuvem branca, a Israel que desejou que Eu aparecesse uma vez mais, 

e a toda a humanidade que Me persegue, para que todos saibam que 

há muito tempo retirei a Minha glória e a trouxe para o Oriente, de 

modo que ela não está mais na Judeia. Pois os últimos dias já 

chegaram!” (‘O ressoar dos sete trovões: profetizando que o evangelho do 

reino se expandirá por todo o universo’ em “A Palavra manifesta em carne”). 

Então ela compartilhou isto em comunhão: “As palavras de Deus nos 

mostram que a obra e as palavras de Deus nos últimos dias são o relâmpago que 

vem do Oriente. ‘Relâmpago’ se refere a luz, e ‘luz’ se refere às palavras de Deus; 

isto é, o retorno de Deus nos últimos dias é Sua encarnação como o Filho do 

homem, que aparece e opera primeiro no Oriente, na China, professando 

palavras e completando um grupo de vencedores. Então, Seu evangelho dos 

últimos dias se espalha rapidamente para o Ocidente, para que todas as pessoas 

no mundo inteiro possam receber a salvação de Deus dos últimos dias. Isso 

cumpre o que diz Mateus 24:47: ‘Porque, assim como o relâmpago sai do 

oriente e se mostra até o ocidente, assim será também a vinda do 

Filho do homem’. Além disso, o período de Deus para operar nos últimos dias 

é curto e passa rápido, como um relâmpago. Ao longo de apenas duas décadas 

curtas, o evangelho do reino de Deus já se espalhou por toda a China continental 

e está se espalhando por países ao redor do mundo. A Relâmpago do Oriente é 

a palavra e obra de Deus dos últimos dias, a verdade expressada por Deus. Deus 

Todo-Poderoso é o Filho do homem que aparece ao homem nos últimos dias, 
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como está profetizado na Bíblia; Ele executa uma nova obra nos últimos dias. 

Todos aqueles que não aceitarem a obra de Deus dos últimos dias serão 

eliminados pela obra do Espírito Santo”. Foi apenas quando ouvi isso que 

percebi que a Relâmpago do Oriente se refere à obra de Deus, à verdade 

expressada por Deus, e ela é a aparição de Deus nos últimos dias! Deus apareceu 

e começou a operar primeiro na China, uma potência política ateísta. Ele 

conquistou e aperfeiçoou primeiro um grupo de pessoas como vencedores na 

China e então estendeu isso ao Ocidente e até mesmo ao mundo inteiro, para 

que os povos escolhidos por Deus em todas as nações e todos os lugares 

pudessem aceitar a obra de Deus dos últimos dias e alcançar a purificação e 

salvação de Deus, realizando plenamente o plano de gestão de seis mil anos de 

Deus. Isso não é uma manifestação de Sua sabedoria? Se o Próprio Deus não 

tivesse professado palavras para revelar esses mistérios, eu jamais teria 

compreendido! 

A irmã Chen continuou sua comunhão: “No entanto, ao se depararem com 

a aparição e obra de Deus, os líderes de todas as denominações não só falharam 

em buscar e investigá-la, mas eles também condenaram, resistiram e 

blasfemaram Deus loucamente, espalharam abertamente rumores para 

manchar a Igreja de Deus Todo-Poderoso e uniram esforços com o governo 

ateísta do PCC para coagir, prender e perseguir histericamente aqueles que 

seguiam Deus Todo-Poderoso numa tentativa de impedir a propagação do 

evangelho do reino de Deus Todo-Poderoso, de destruir a obra de Deus dos 

últimos dias e impedir que os crentes voltassem para Deus Todo-Poderoso. 

Como o governo romano e os líderes judeus, que resistiram, condenaram e 

crucificaram o Senhor Jesus, todos eles são diabos satânicos que odeiam a 

verdade, odeiam Deus e são inimigos de Deus. Eles sabem que as palavras 

professadas por Deus Todo-Poderoso são a verdade e que elas possuem 

autoridade e poder. Uma vez que essas palavras se espalharem pelo mundo 

inteiro, todos aqueles que amam a verdade e têm sede da aparição de Deus se 

voltarão para Deus Todo-Poderoso e O adorarão. Então ninguém continuará a 

segui-los. Portanto, agora que Deus encarnou mais uma vez para operar para 

salvar a humanidade, o governo ateísta do PCC e as forças anticristãs da 

comunidade religiosa estão tentando desesperadamente bloquear e destruir a 

obra de Deus. Eles estão usando todos os tipos de meios e métodos desprezíveis 
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para amarrar e enganar as pessoas, para impedi-las de buscar e examinar o 

caminho verdadeiro. É como quando você desenvolveu dúvidas sobre a obra de 

Deus após ver aqueles rumores na internet — o objetivo de Satanás é fazer com 

que todos nós duvidemos de Deus. Ele quer que nós neguemos e traiamos a 

Deus, que percamos Sua salvação e que retornemos sob seu império para 

alcançar seu objetivo maligno de permanentemente controlar e prejudicar as 

pessoas. Como revelam as palavras de Deus: ‘Deus age, Deus cuida de uma 

pessoa, olha para uma pessoa, e Satanás segue cada um de Seus 

passos. A quem quer que Deus favoreça, Satanás também observa, 

seguindo atrás dele. Se Deus quer essa pessoa, Satanás faria tudo 

em seu poder para obstruir Deus, usando vários artifícios malignos 

para tentar, assediar e destruir a obra que Deus faz com intuito de 

atingir seu objetivo oculto. Qual é seu objetivo? Ele não quer que 

Deus tenha ninguém; ele quer a todos que Deus quer, para ocupá-

los, controlá-los, para comandá-los para que eles o adorem, para 

que cometam atos malignos junto com ele. Não é esse o motivo 

sinistro de Satanás?’ (‘O Próprio Deus, o Único IV’ em “A Palavra manifesta 

em carne”). Devemos enxergar os truques de Satanás de acordo com as palavras 

de Deus; devemos ver claramente a essência maligna de Satanás de ser um 

inimigo de Deus e de impedir que as pessoas retornem para Deus. Devemos ver 

sua intenção sinistra de possuir e devorar as pessoas por inteiro para que não 

percamos a oportunidade de sermos salvos por Deus”. Ao ler as palavras de 

Deus e ouvir a comunhão da irmã, entendi verdadeiramente que todos aqueles 

rumores na internet tinham vindo de Satanás. Vi que são as ciladas e 

armadilhas que Satanás armou para impedir que as pessoas examinem o 

caminho verdadeiro e voltem para Deus. Se me faltasse discernimento sobre 

elas, eu seria levada cativa por Satanás. A comunhão da irmã me deu alguma 

compreensão verdadeira da Relâmpago do Oriente, que ele é a aparição e obra 

de Deus. Agora possuo discernimento referente aos meios desprezíveis que as 

forças satânicas malignas do governo do PCC e da comunidade religiosa usam 

para atacar Deus; vi também que o caminho verdadeiro tem sido reprimido 

desde a antiguidade. Surpreendentemente, as perturbações de Satanás me 

deram uma compreensão maior da obra de Deus e também me capacitaram a 

ganhar discernimento verdadeiro sobre Satanás e a rejeitá-lo. A sabedoria de 
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Deus realmente é executada com base nas táticas de Satanás. Graças a Deus! 

Quando voltei para casa, comecei a assistir aos vídeos da Igreja de Deus 

Todo-Poderoso na internet. Assisti a uma série de dez vídeos corais em seguida 

e assisti também a algumas das recitações das palavras de Deus e a alguns filmes 

do evangelho. Tudo que esses vídeos e filmes transmitiam era a verdade, e ao 

que todos eles davam testemunho era a aparição de Deus e Sua obra dos últimos 

dias. Eles me permitiram ver a autenticidade e amabilidade de Deus e ganhar 

algum conhecimento sobre o caráter justo de Deus. Ver que as palavras 

professadas por Deus Todo-Poderoso são todas a verdade e que elas realmente 

podem mudar, purificar e salvar pessoas me permitiu encontrar a senda para o 

reino dos céus — deu-me a esperança de salvação. Quando meu cunhado soube 

mais tarde que eu tinha aceitado a obra de Deus Todo-Poderoso dos últimos 

dias, ele me apareceu várias vezes para me aborrecer e até reuniu algumas 

pessoas da igreja para que fizessem o mesmo. Ele também repetiu muito da 

imprensa negativa da internet numa tentativa de me confundir e me levar a 

desistir da minha fé em Deus Todo-Poderoso. No entanto, eu já estava 

completamente certa da obra de Deus Todo-Poderoso, e aqueles rumores não 

tiveram qualquer efeito sobre mim. Olhando para trás, foi realmente a 

orientação de Deus que me permitiu entender algumas verdades; passo após 

passo, eu me livrei dos grilhões e das amarras dos rumores e estabeleci um 

fundamento sobre o caminho verdadeiro. Dou graças a Deus por Sua salvação 

e proteção para mim e por me guiar para a casa de Deus. 

 

19. Um “pombo-correio” traz notícias críticas 

Por Sue Jie, China 

Certo dia em 1999, ao final de um encontro o pastor se aproximou de 

mim e disse: “Su Jie, chegou esta carta para você”. Percebi logo que era de 

uma igreja que eu havia estabelecido em Shandong. Peguei a carta e pensei 

ao caminhar para casa: “Essa carta é tão grossa; será que eles estão 

enfrentando alguma dificuldade?”. 

Mal pude esperar para abrir a carta ao chegar a casa e nela li o seguinte: 

“Irmã Su, que a paz esteja contigo no Senhor! Estou escrevendo para lhe para 

dar uma notícia incrível: o Senhor Jesus nosso Salvador, cuja volta esperamos 

ansiosamente dia e noite, retornou. Ele já retornou à carne e está realizando 
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a etapa da obra de julgar e purificar as pessoas por meio de Suas palavras na 

China; Ele concluiu a Era da Graça e iniciou a Era do Reino… Espero que você 

aceite a nova obra de Deus e acompanhe Seus passos. Faça o que fizer, não 

perca essa oportunidade de salvação de Deus dos últimos dias”. Ao chegar 

nessa parte da carta, tive uma sensação de choque: não era nenhuma 

dificuldade; eles acreditavam na igreja Relâmpago do Oriente! Fiquei ansiosa 

para saber quem escrevera a carta, então pulei rapidamente para a última 

página. Descobri que fora escrita pelo irmão Meng e que todos os outros 

irmãos e irmãs da igreja também haviam assinado no final. Depois de ler a 

carta inteira, fiquei perplexa. Olhei para ela atonitamente por um tempo antes 

de me recuperar e pensar: “A Relâmpago do Oriente testifica que o Senhor 

retornou e eles roubaram muitas ovelhas boas e ovelhas líderes de várias 

denominações. Eu nunca poderia imaginar que o irmão Meng da igreja de 

Shandong também acreditasse na Relâmpago do Oriente. Todos os irmãos e 

irmãs dessa igreja foram roubados pela Relâmpago do Oriente — o que 

fazer?”. Ao pensar nisso, aumentou ainda mais meu sentimento de urgência, 

mas era uma viagem muito longa até Shandong e eu não podia largar minhas 

obrigações aqui. Não era possível ir naquele momento. Impotente, só me 

restou chorar e orar ao Senhor: “Senhor! Esses irmãos e irmãs creem em Ti 

há pouco tempo e ainda não têm uma fundação estável. Por favor, olha por 

eles…”. 

Em seguida, vasculhei a Bíblia e peguei caneta e papel para escrever a 

primeira resposta a eles. Na carta eu disse: “Irmãos e irmãs em Jesus Cristo, 

recomendo respeitosamente que tenham cuidado. Paulo disse: ‘Estou 

admirado de que tão depressa estejais desertando daquele que vos chamou 

na graça de Cristo, para outro evangelho, o qual não é outro; senão que há 

alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Mas, 

ainda que nós mesmos ou um anjo do céu vos pregasse outro evangelho além 

do que já vos pregamos, seja anátema. Como antes temos dito, assim agora 

novamente o digo: Se alguém vos pregar outro evangelho além do que já 

recebestes, seja anátema’ (Gálatas 1:6-9). Irmãos e irmãs, trazê-los perante o 

Senhor não foi uma tarefa fácil; como podem ter traído a Ele tão rapidamente? 

Sua estatura é muito pequena — não deem atenção aos outros tão 

levianamente! Vocês devem me escutar porque o que eu compartilhei com 
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vocês é o verdadeiro caminho. Somente o Senhor Jesus Cristo é nosso 

Salvador. Vocês devem defender isso para sempre…”. Só fiquei mais tranquila 

depois que terminei de escrever e examinei a carta de oito páginas. Pensei: 

“Escrevi tudo o que deveria escrever, consultei todas as escrituras que deveria 

consultar e incluí todas as palavras de conselho e incentivo que deveria incluir. 

Acredito que quando eles lerem isso, certamente responderão reconhecendo 

seu erro”. 

Duas semanas depois recebi a seguinte resposta: “Irmã Su, não podemos 

deixar de falar sobre tudo o que vimos e ouvimos, porque o Deus Todo-

Poderoso em quem acreditamos é o Senhor Jesus retornado. Estamos 

defendendo o verdadeiro caminho e seguindo em frente; não traímos ao 

Senhor de maneira alguma, ao contrário, estamos seguindo Seus passos. Você 

mencionou estas palavras de Paulo: ‘Estou admirado de que tão depressa 

estejais desertando daquele que vos chamou na graça de Cristo, para outro 

evangelho, o qual não é outro; senão que há alguns que vos perturbam e 

querem perverter o evangelho de Cristo’ (Gálatas 1:6-7). Há um contexto para 

o que Paulo disse. Basta estudar a Bíblia para saber que o ‘outro evangelho’ 

que Paulo mencionou na época se referia aos fariseus pedindo às pessoas que 

cumprissem a lei de Jeová; não se referia às pessoas dos últimos dias 

divulgando o evangelho do reino, dando testemunho de que o Senhor 

retornou na carne e está realizando Sua obra de julgamento, a começar pela 

casa de Deus. Quando Paulo escreveu essa carta para as igrejas da Galácia, 

ninguém pregava o evangelho do reino de Deus. Portanto, o ‘outro evangelho’ 

que Paulo mencionou não se refere ao Senhor retornando e realizando Sua 

obra de julgamento dos últimos dias, a começar pela casa de Deus. Essa etapa 

de julgamento que o Senhor retornou agora para realizar cumpre a seguinte 

profecia no Livro do Apocalipse: ‘E vi outro anjo voando pelo meio do 

céu, e tinha um evangelho eterno para proclamar aos que habitam 

sobre a terra e a toda nação, e tribo, e língua, e povo, dizendo com 

grande voz: Temei a Deus, e dai-Lhe glória; porque é chegada a 

hora do Seu juízo’ (Apocalipse 14:6-7). Aqui, ‘evangelho eterno’ se refere 

ao evangelho do reino. Além disso, essa salvação final foi há muito tempo 

revelada pelo Espírito Santo aos discípulos do Senhor Jesus. Como Pedro 

disse: ‘Porque já é tempo que comece o julgamento pela casa de 
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Deus’ (1 Pedro 4:17). ‘Que pelo poder de Deus sois guardados, mediante a fé, 

para a salvação que está preparada para se revelar no último tempo’ (1 Pedro 

1:5). Irmã Su, não é pelo retorno do Senhor que nós ansiamos como crentes? 

Agora o Senhor de fato retornou; devemos buscar humildemente. De maneira 

alguma podemos ser como os fariseus que, em seu tratamento do Senhor 

Jesus, a primeira encarnação de Deus, usaram cegamente o conhecimento da 

Bíblia e suas noções e imaginações para delimitar a nova obra de Deus, 

condenando o Senhor Jesus, resistindo a Ele por não obedecer à lei e depois 

crucificando-O. Os fariseus somente acreditavam em Deus Jeová, mas não 

aceitaram a encarnação de Deus Jeová — a obra do Senhor Jesus — e 

acabaram sendo condenados e amaldiçoados pelo Senhor. Essa lição 

sangrenta não é digna de nossa reflexão? Ninguém pode negar que o Senhor 

Jesus é nosso Salvador. Mas se aceitarmos somente o Senhor Jesus, mas não 

aceitarmos o retorno do Senhor, não seremos iguais aos fariseus? Não 

seremos então pessoas que acreditam em Deus, mas resistem a Ele? Além 

disso, irmã Su, não podemos seguir o que você diz só porque você pregou o 

evangelho do Senhor para nós. Nossa crença é em Deus. Pedro e os outros 

apóstolos disseram uma vez: ‘Importa antes obedecer a Deus que aos homens’ 

(Atos 5:29). E particularmente em questões relacionadas à vinda do Senhor, 

não podemos escutar apenas outros seres humanos. Já estabelecemos que a 

palavra de Deus Todo-Poderoso é a voz de Deus. Esperamos que você 

investigue isso também. 

Fiquei furiosa ao ler a carta, que não me convenceu em nada. Agarrei 

meu livro de referências bíblicas e procurei a introdução ao Livro de Gálatas. 

Li atentamente e fiquei bastante surpresa: era de fato verdade! O “outro 

evangelho” mencionado por Paulo realmente se referia aos fariseus 

convencendo as pessoas a aderirem à lei de Jeová; definitivamente não se 

referia à obra de julgamento do Senhor após o Seu retorno, a começar pela 

casa de Deus. Durante todos esses anos, como é que eu nunca havia notado 

que era esse o contexto daquele versículo? Não era por menos que eles não se 

convenceram. Mas então me ocorreu outra linha de raciocínio: embora o que 

eu disse estivesse errado, isso não provava que o Senhor já retornou, 

conforme eles pregam. Li a carta novamente do início ao fim e quanto mais 

eu lia, mais irritada ficava. Pensei: “Eu nunca poderia imaginar que depois de 
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me ausentar por tão pouco tempo eles tivessem a audácia de adotar um tom 

tão condescendente comigo e até ousarem… ousarem me comparar a um 

fariseu. Ninguém odeia os fariseus mais do que eu. Como eu poderia resistir 

ao Senhor da maneira que os fariseus o fizeram? Tenho trabalhado duro por 

tantos anos, labutando dia e noite para os crentes. Como não poderiam estar 

cientes disso?”. Quanto mais eu pensava nisso, mais chateada ficava e pensei: 

“Não, como é possível que um punhado de crentes inexperientes consiga 

argumentar melhor do que eu? Eu li a Bíblia tantas vezes — não há como eu 

não vencer esse debate”. 

Assim, peguei a caneta novamente e escrevi uma segunda carta para eles, 

dizendo: “Irmãos e irmãs, que a paz esteja contigo no Senhor! Fiquei bastante 

perturbada ao ler a sua carta. Não estou pedindo que vocês façam que eu digo 

— vocês realmente entenderam mal minha intenção. Temo que vocês se 

afastem do caminho do Senhor Jesus, porque Ele disse: ‘Se, pois, alguém 

vos disser: Eis aqui o Cristo! ou: Ei-lo aí! não acrediteis; porque 

hão de surgir falsos cristos e falsos profetas, e farão grandes sinais 

e prodígios; de modo que, se possível fora, enganariam até os 

escolhidos’ (Mateus 24:23-24). Paulo também disse: ‘Ora, quanto à vinda 

de nosso Senhor Jesus Cristo e à nossa reunião com ele, rogamos-vos, irmãos, 

que não vos movais facilmente do vosso modo de pensar, nem vos perturbeis, 

quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola como enviada de nós, 

como se o dia do Senhor estivesse já perto. Ninguém de modo algum vos 

engane’ (2 Tessalonicenses 2:1-3). Queridos irmãos e irmãs, eu os advirto em 

nome do Senhor Jesus que haverá dias perigosos pela frente nos últimos dias 

e que vocês não devem acreditar em ninguém que prega a vinda do Senhor. 

Temos de ser extremamente cautelosos e ter em mente as palavras do Senhor 

para não seguirmos a senda errada e desagradarmos a Ele!”. 

Duas semanas depois, recebi outra carta deles, que dizia: “Irmã Su, as 

escrituras que você destacou para nós não estão erradas, mas devemos ter 

clareza sobre o que Senhor Jesus realmente quis dizer com essas palavras 

para não interpretarmos mal a Sua vontade. O Senhor Jesus nos disse 

claramente que falsos cristos surgiriam quando o Senhor viesse nos últimos 

dias e que falsos cristos se fariam passar pelo Senhor e mostrariam milagres 

para enganar as pessoas. Com isso, o Senhor está nos dizendo para praticar o 
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discernimento; Ele não está dizendo que todos os que pregam a vinda do 

Senhor são falsos. Se, como você diz, todos os que pregam a vinda do Senhor 

forem falsos e devemos nos proteger contra eles e rejeitá-los, não estaríamos 

então arriscando fechar a porta ao Senhor Jesus que retornou à carne? 

Dizemos isso porque o Senhor disse que virá novamente. Obviamente, esse 

tipo de perspectiva não está de acordo com a vontade do Senhor. Quanto à 

questão de como distinguir entre o verdadeiro Cristo e falsos cristos, 

transcrevemos uma passagem das palavras de Deus Todo-Poderoso para você 

e esperamos que você a leia atentamente. Deus Todo-Poderoso disse: ‘Se, 

durante o dia de hoje, surgir uma pessoa que seja capaz de mostrar 

sinais e maravilhas, expulsar demônios, curar os doentes e 

realizar muitos milagres e, se essa pessoa afirmar que ela é Jesus 

que veio, então isso seria a fraude dos espíritos malignos e sua 

imitação de Jesus. Lembre-se disso! Deus não repete a mesma 

obra. A etapa da obra de Jesus já foi concluída e Deus nunca mais 

realizará aquele estágio da obra’ (de ‘Conhecer a obra de Deus hoje’ em 

“A Palavra manifesta em carne”). É impossível que a obra de Deus seja sempre 

imutável. Sua obra é sempre nova, nunca velha, e nunca se repete. Assim 

como a obra de Deus na Era da Lei e na Era da Graça foram duas etapas 

diferentes de Sua obra. Nos últimos dias, Deus já realizou uma etapa da obra 

de julgar e purificar as pessoas por meio de Suas palavras, de acordo com as 

necessidades da humanidade. Esta é uma etapa de purificar e salvar 

completamente as pessoas. É mais nova, mais elevada e mais prática do que 

obras anteriores. Em todas as etapas da obra de Deus podemos ver as 

verdades que Ele expressa, bem como a sabedoria, autoridade e poder de Sua 

obra. Mas falsos cristos são possuídos por espíritos malignos e não possuem 

a essência de Deus. São inteiramente destituídos de verdade e, portanto, são 

incapazes de expressar verdades e são incapazes de expressar a onipotência, 

sabedoria e caráter de Deus. É evidente que falsos cristos não podem de 

maneira alguma realizar a obra de Deus. Falsos cristos só podem imitar a obra 

que o Senhor Jesus já realizou, curando os enfermos, expulsando demônios e 

demonstrando alguns milagres comuns para se fazerem passar por Cristo, na 

tentativa de enganar as pessoas. Irmã, precisamos de uma compreensão pura 

das palavras do Senhor; não podemos interpretar mal Sua vontade e muito 
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menos dar um tiro no próprio pé só porque falsos cristos surgiram nos 

últimos dias. Também não podemos deixar de estudar a obra do retorno do 

Senhor…”. 

Embora a comunhão dos irmãos e irmãs na carta fosse bem 

fundamentada, eu não tinha intenção alguma de investigá-la ou refletir sobre 

ela. Minha única preocupação era que eles aceitassem as escrituras que eu 

havia destacado para eles e voltassem para o Senhor. Ao analisar aqueles dois 

debates travados por correspondência, vi que nem de longe eles estavam 

convencidos. Pelo contrário, eu havia permitido que eles me contestassem à 

vontade, a ponto de eu ficar sem argumentos. Imediatamente orei ao Senhor 

e depois peguei a Bíblia e todos os meus livros espirituais e os espalhei sobre 

a cama. Fiquei folheando-os, procurando alguma fundamentação para refutá-

los. O silêncio no quarto só era quebrado pelo som de páginas sendo viradas. 

Quando reparei, já era noite e eu ainda não havia encontrado nada. Eu estava 

tão cansada que suspirei profundamente e pensei: “Realmente não é fácil 

encontrar uma resposta a essa carta”. Só me restou pegar a caneta e escrever: 

“Irmãos e irmãs, sua carta me deixou com a impressão de que vocês não são 

mais os adoráveis cordeirinhos de antigamente. Vocês nem ao menos me 

escutam, insistem em se afastar do caminho do Senhor e me contestam 

resolutamente. Eu acho que seu comportamento entristece o Senhor e eu 

também estou muito triste. Que o Senhor Jesus os inspire e que esta carta os 

faça voltar atrás logo. Amém!”. 

Algumas semanas depois recebi outra resposta deles, mas, para minha 

decepção, meu amor e incentivo não os havia feito voltar atrás. Pelo contrário, 

disseram severa e categoricamente: “Irmã Su, é verdade você nos converteu, 

mas Aquele a quem devemos agradecer por isso é o Senhor, pois foi Deus 

quem nos reuniu, quando ovelhas perdidas e errantes, em um rebanho, com 

a sua ajuda. Você era apenas um servo que cuidava do rebanho, mas somente 

o Senhor Jesus é nosso verdadeiro pastor. Como Ele disse: ‘Eu sou o bom 

pastor; conheço as minhas ovelhas, e elas me conhecem’ (João 

10:14). O Senhor confia ovelhas a todas as pessoas que trabalham para ele. A 

responsabilidade de uma pessoa é apenas cuidar delas e quando o Senhor 

retornar, ela deverá devolver o rebanho a Ele. Irmã Su, todos nós conhecemos 

a parábola dos ‘lavradores maus’ que o Senhor Jesus conta na Bíblia. Para 
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ocupar a propriedade à força, os lavradores agrediram os servos que vieram 

colher as frutas, e quando o proprietário enviou seu filho, eles o mataram para 

ocupar a propriedade. Quando o proprietário retornar, como ele irá lidar com 

esses lavradores maus? Não devemos ser como eles. O Senhor agora retornou 

e devemos entregar as ovelhas do Senhor a Ele. Essa é a razão que devemos 

ter”. 

Essa carta realmente me surpreendeu e pensei: “Como eles podem ter 

ganho tanta compreensão num piscar de olhos? Faz apenas dois anos que eu 

fui a Shandong e fundei a igreja. Quando parti, eles ainda eram ‘bebês’ em sua 

fé. Nunca imaginei que apenas poucos meses depois de aceitarem a 

Relâmpago do Oriente suas palavras conteriam tanta força, ou que fossem 

capazes de encontrar passagens tão perfeitas na Bíblia para me contradizer 

que eu não teria argumentos para contestá-los”. Naquele momento fiquei 

profundamente decepcionada e senti que a decisão daqueles irmãos e irmãs 

de seguir a Relâmpago do Oriente era inabalável e que eles não tinham 

intenção de voltar atrás. Eu sabia que não seria capaz de convencê-los a 

retornar. Sentindo-me completamente fraca e incapaz, relutantemente lhes 

enviei uma quarta carta, na qual eu disse: “Façam como quiserem. Como está 

escrito na Bíblia, desde os tempos antigos, o que vem de Deus prosperará e o 

que vem do homem será derrotado. Não escrevam mais para mim. Espero 

que vocês sejam capazes de preservar sua fé e amor por Jesus Cristo”. 

Depois de rejeitar a obra dos últimos dias de Deus que os irmãos e irmãs 

de Shandong haviam compartilhado comigo, meu espírito ficou mais sombrio 

e fraco e meu estado geral se deteriorou. Apesar de frequentemente jejuar, 

orar e refletir sobre como eu poderia ter pecado contra o Senhor, eu não 

conseguia compreender Sua vontade nem sentir Sua presença. Foi nessa 

época que os pastores e presbíteros fizeram acusações falsas contra mim para 

se apossarem do dinheiro das ofertas e conseguiram me expulsar da igreja. 

Isso me abateu muito e eu não sabia onde buscar consolo. Muitas vezes eu 

sentava na margem do rio e cantava o hino “Senhor, você é meu amigo mais 

próximo” enquanto chorava. Eu ansiava pelo retorno breve do Senhor para 

que Ele me salvasse de meus infortúnios. 

Certo dia seis meses depois, eu estava preparando o almoço quando ouvi 

minha sogra me chamando lá fora, na entrada da casa. Ao abrir a porta da 
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frente, vi uma jovem esbelta de traços delicados atrás da minha sogra. Minha 

sogra disse: “Esta jovem irmã veio vê-la. Ela tinha um endereço, mas não 

conseguiu encontrá-la, então foi à igreja. Ela disse que precisava vê-la com 

urgência, então eu a trouxe logo para cá”. Examinei atentamente a irmã e 

pensei: “Por que não consigo reconhecê-la?”. Ao me ver, ela imediatamente 

se aproximou, pegou minha mão e disse animadamente: “Então você é a irmã 

Su. Finalmente eu a encontrei!”. Totalmente surpresa com aquele 

comportamento, olhei para ela e perguntei: “Quem é você? Acho que  não nos 

conhecemos”. Ela respondeu com entusiasmo: “Irmã, meu sobrenome é 

Wang. Estou aqui por causa do irmão Meng e da irmã Zhao de Shandong. O 

irmão Meng e os outros escreveram uma carta para A Igreja de Deus Todo-

Poderoso local e nos pediram para tentar encontrá-la de qualquer maneira. 

Eles nos confiaram a missão de compartilhar com você o evangelho do reino 

de Deus porque estão muito ocupados e não têm tempo de vir pessoalmente. 

Não tenho ideia por quantas mãos essa carta já passou, mas ela circulou 

bastante antes chegar a nós. Já passei por aqui tantas vezes perguntando por 

você. Não foi fácil encontrá-la”. Nesse momento a jovem irmã engasgou e me 

entregou a carta. Eu a peguei e li: “A irmã Su é uma verdadeira crente. Por 

favor, você precisa encontrá-la e compartilhar com ela o evangelho do reino 

de Deus…”. Quando li aquelas palavras, meu coração se aqueceu e minhas 

lágrimas não paravam de rolar. Minha sogra ficou emocionada e disse: “Isso 

é realmente graças ao Senhor! Isso é realmente o amor do Senhor!”. Ao olhar 

para aquela jovem irmã gentil e sincera, pensei nas palavras comoventes e 

autênticas daquela carta e fui capaz de sentir o sentimento de urgência dos 

irmãos e irmãs em compartilhar comigo o evangelho do retorno do Senhor. A 

intuição de minha alma me disse que aquele amor veio de Deus. Somente 

Deus valoriza cada alma dessa maneira e se preocupa profundamente com 

cada pessoa que realmente acredita Nele. Assim, decidi que dessa vez eu iria 

buscar e estudar a obra de Deus Todo-Poderoso dos últimos dias. Eu não 

podia mais recusar. Eu disse a ela com entusiasmo: “Irmã, entre e sente-se”. 

Ela assentiu alegremente, os olhos ainda brilhando com lágrimas. 

Nós comemos alguma coisa e depois chamei minha colega de trabalho, 

irmã Zhang, para participar também. Meu marido soube que teríamos uma 

comunhão e pediu o dia de folga. A jovem irmã perguntou amigavelmente: 
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“Irmã, a carta do irmão Meng dizia que escreveram várias cartas para você 

sobre a obra de Deus dos últimos dias, mas você se recusava a aceitá-la. 

Gostaria de saber sua opinião sobre isso. Irmã, se você tiver alguma 

dificuldade, por favor, compartilhe-a; podemos comunicar e buscar juntas”. 

Eu disse: “Já que você perguntou, vou me abrir e compartilhar com você. Tive 

medo de ser enganada por falsos cristos que surgem nos últimos dias e, 

portanto, me apeguei à ideia de que ‘todos que pregam a vinda do Senhor são 

falsos”. Assim, nunca investiguei a obra do Deus Todo-Poderoso dos últimos 

dias. Mais tarde, pensei sobre o que o irmão Meng e os outros disseram nas 

cartas e como fazia sentido. Rejeitar cegamente qualquer evangelho do 

retorno do Senhor porque falsos cristos surgem nos últimos dias é de fato dar 

um tiro no próprio pé. No entanto, se queremos acolher o retorno do Senhor, 

temos de saber discernir entre o verdadeiro Cristo e falsos cristos. Já que você 

está aqui, por favor, comunique sobre isso conosco”. A irmã Zhang, meu 

marido e minha sogra também assentiram. 

A irmã então leu para nós uma passagem das palavras de Deus em que 

Deus Todo-Poderoso disse: “Estudar tal coisa não é difícil, mas requer 

que cada um de nós conheça esta verdade: Ele que é a encarnação 

de Deus deve possuir a substância divina, e Ele que é a encarnação 

de Deus deve possuir a expressão de Deus. Já que Deus Se torna 

carne, Ele levará adiante a obra que precisa fazer, e já que Deus Se 

torna carne, Ele expressará o que Ele é e será capaz de trazer a 

verdade ao homem, conceder vida ao homem e mostrar o caminho 

ao homem. Carne que não contém a substância de Deus 

certamente não é o Deus encarnado; disso não há dúvida. Para 

investigar se é a carne encarnada de Deus, o homem deve 

determinar isso a partir do caráter que Ele expressa e das palavras 

que Ele fala. O que quer dizer, se é ou não a carne encarnada de 

Deus, se é ou não o verdadeiro caminho deve ser julgado pela Sua 

substância. E assim, ao determinar[a] se é a carne do Deus 

encarnado, a chave é prestar atenção na Sua substância (Sua obra, 

Suas palavras, Seu caráter e muito mais), em vez de na aparência 

exterior. Se o homem olha apenas a Sua aparência exterior e 

ignora a Sua substância, então isso mostra a ignorância e a 
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ingenuidade do homem” (de ‘Prefácio’ em “A Palavra manifesta em 

carne”). Depois de ler as palavras de Deus, a jovem irmã disse em comunhão: 

“Podemos ver a partir das palavras de Deus Todo-Poderoso que a chave para 

discernir entre o verdadeiro Cristo e falsos cristos é examinar sua essência. 

Isso pode ser discernido com base na obra, palavras e caráter deles. O Senhor 

Jesus disse uma vez: ‘Eu sou o caminho, e a verdade, e a vida’ (João 

14:6). É evidente que, sendo Ele Deus encarnado, Ele podia expressar a 

verdade e realizar a obra de Deus; Ele também podia expressar o caráter do 

Próprio Deus e o que Ele tem e é. Assim como na Era da Graça, o Senhor Jesus 

expressou muitas verdades, expressou um caráter essencialmente de 

misericórdia e amor e completou a obra de redenção de toda a humanidade. 

A partir da obra e das palavras do Senhor Jesus, e do caráter que Ele 

expressou, podemos ter certeza de que Jesus Cristo era o caminho, a verdade 

e a vida, que Ele era o Próprio Deus encarnado. Deus Todo-Poderoso retornou 

agora e expressou todas as verdades para purificar e salvar a humanidade; Ele 

realizou a obra dos últimos dias de julgamento e punição das pessoas. As 

palavras de Deus Todo-Poderoso revelam a verdade da corrupção da 

humanidade por Satanás e a natureza e substância do homem. Elas nos dizem 

todos os aspectos da verdade, tal como o que significa alcançar a salvação, o 

que significa mudança de caráter e a senda para alcançá-la, bem como qual é 

o futuro destino da humanidade e qual será o fim para todas as espécies de 

pessoas. Suas palavras revelam também os mistérios do plano de gestão de 

seis mil anos de Deus e as encarnações, além de expressar Seu caráter e 

essência inerentes e o que Ele tem e é. Desde que leiamos cuidadosamente as 

palavras de Deus, seremos capazes de ver que as palavras proferidas por Deus 

Todo-Poderoso são a voz do Espírito da verdade, o caminho do julgamento 

nos últimos dias. A obra de Deus Todo-Poderoso dos últimos dias tem 

cumprido profecias bíblicas, tal como: ‘Porque já é tempo que comece o 

julgamento pela casa de Deus’ (1 Pedro 4:17). ‘Quando vier, porém, 

Aquele, o Espírito da verdade, Ele vos guiará a toda a verdade’ (João 

16:13) e ‘Quem Me rejeita, e não recebe as Minhas palavras, já tem 

quem o julgue; a palavra que tenho pregado, essa o julgará no 

último dia’ (João 12:48). As verdades que Deus Todo-Poderoso expressou, 

a obra de julgamento, castigo e purificação das pessoas que Ele realizou e o 
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caráter qualificado pela justiça que Ele expressou confirmam plenamente que 

Deus Todo-Poderoso é a manifestação de Cristo dos últimos dias. Falsos 

cristos, ao contrário, não possuem a essência de Deus. A maioria deles estão 

possuídos por espíritos malignos ou são demônios extremamente arrogantes 

e espíritos malignos completamente desprovidos de razão. Não podem 

expressar verdades para fornecer sustento às pessoas nem realizar obras de 

julgamento para purificar as pessoas. Só conseguem enganar pessoas tolas, 

ignorantes e confusas que querem encher a barriga de pão para aliviar a fome, 

mostrando-lhes sinais e maravilhas simples. Portanto, é muito fácil discernir 

entre o verdadeiro Cristo e falsos cristos por meio deste único princípio: 

Cristo é caminho, a verdade e a vida. Isso está totalmente de acordo com a 

vontade de Deus”. 

Enquanto eu ouvia a comunhão da irmã, fiquei pensando no seguinte: 

“Acreditei no Senhor todos esses anos, mas nunca ouvi esse tipo de comunhão. 

Agora as palavras de Deus Todo-Poderoso falam tão detalhadamente sobre 

discernir entre o verdadeiro Cristo e falsos cristos; parece mesmo possível que 

as palavras de Deus Todo-Poderoso sejam a voz do Espírito Santo. Ó Senhor! 

Eu sempre esperei ansiosamente o Teu retorno, mas nos últimos anos me 

concentrei apenas em me proteger contra falsos cristos e não tive disposição 

para buscar. Em momento algum examinei o Teu retorno para realizar a obra 

de julgamento nos últimos dias, conforme o testemunho da Igreja do Deus 

Todo-Poderoso, mas apenas resisti a ele e o condenei cegamente. Senhor, eu 

realmente Te rejeitei?”. Esse pensamento fez meu coração disparar. Senti 

pânico e não aguentei mais ficar parada, então me levantei e fui para a cozinha 

sob pretexto de tomar água, tentando me acalmar um pouco. Enquanto me 

servia de água, ponderei: “Essa irmã é bem jovem, mas sua comunhão sobre 

a verdade é tão prática. Os irmãos e irmãs de Shandong também progrediram 

rapidamente depois que aceitarem a obra de Deus Todo-Poderoso. Sua 

compreensão da Bíblia e conhecimento da obra de Deus eram bem superiores 

aos meus. Esse caminho permite que as pessoas compreendam a verdade e 

ganhem conhecimento da obra de Deus. Isso não é obra de Deus?”. Pensando 

a fundo em tudo isso, senti um misto de entusiasmo e remorso. Eu me lembrei 

de quando escrevi aquelas cartas para os irmãos e irmãs em Shandong. Eu 

estava brandindo minha caneta, repreendendo-os num tom arrogante. E na 
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minha abordagem do retorno do Senhor, não só deixei de buscar a verdade e 

aceitar a comunhão dos irmãos e irmãs, como, pelo contrário, eu a refutei e 

rejeitei persistentemente. Eu me considerava a dona da verdade e queria que 

todos os irmãos e irmãs me escutassem, e, além disso, achava que estava 

fazendo todo o possível para defender o verdadeiro caminho. Nunca me 

ocorreu que eu estava resistindo a Deus. Desse modo, não seria eu um fariseu 

moderno? Naquele momento, foi como se uma ducha fria tivesse me 

ensopado da cabeça aos pés; senti o corpo inteiro fraco e debilitado. Minhas 

mãos tremiam incontrolavelmente e eu ficava repassando continuamente na 

cabeça cenas da minha resistência a Deus… Não consegui mais me controlar 

e as lágrimas começaram a rolar dos meus olhos. Eu me odiava por ser tão 

arrogante e cega. Passado um bom tempo, enxuguei as lágrimas e voltei para 

a sala com uma bandeja com copos de água. A irmã olhou para mim e 

perguntou, preocupada: “Irmã, você aceita essa comunhão?”. Suspirei e disse 

com autocrítica: “Depois de ouvir as palavras de Deus Todo-Poderoso e sua 

recente comunhão, sinto que Deus Todo-Poderoso é o Senhor Jesus 

retornado. Eu esperei dia após dia pelo retorno do Senhor, mas nunca 

imaginei que quando o Ele retornasse, eu me comportaria como um fariseu. 

Eu realmente cometi um grande mal! Resisti a Deus”. Comecei a chorar tanto 

que não conseguia falar. 

Mais tarde, depois que passamos algum tempo lendo as palavras de Deus 

Todo-Poderoso, a irmã Zhang, minha sogra, meu marido e eu tivemos certeza 

absoluta de que Deus Todo-Poderoso é o Senhor Jesus retornado. Fiquei tão 

incrivelmente feliz que, entusiasmada, enviei uma quinta carta aos irmãos e 

irmãs em Shandong: “Queridos irmãos e irmãs! Graças a Deus que por meio 

de vocês, que compartilharam tantas vezes comigo o evangelho do reino de 

Deus, eu agora aceitei a obra de Deus Todo-Poderoso dos últimos dias e entrei 

para a Igreja de Deus Todo-Poderoso. Embora eu a tenha aceitado depois de 

vocês, não quero ficar para trás. Vou me esforçar de corpo e alma para 

recuperar o tempo perdido”. Naquele momento foi como se meu coração 

estivesse voando de volta para Shandong junto com a carta para se reunir com 

meus irmãos e irmãs de lá. Graças a Deus por Seu amor! 

 

Nota de rodapé: 
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a. O texto original diz “quanto a”. 

 

20. Eu enxergo as mentiras do governo do Partido 
Comunista Chinês, e o amor de Deus me atrai de volta 

para Ele 

Por Kemu, Coreia do Sul 

“Estou lhe dizendo mais uma vez — não fique falando comigo sobre essa 

coisa de Deus, e você está proibida de ter qualquer coisa a ver com esses 

crentes em Deus. Se eu descobrir que você esteve em contato com eles de novo, 

eu estraçalharei seu telefone!” 

“Por quê? Por que você está ficando no caminho da minha fé?”, minha 

esposa perguntou com um rosto cheio de confusão. 

“Por quê? É para o seu próprio bem e para o bem da nossa família. Você 

não sabe que o governo do Partido Comunista Chinês está fechando o cerco e 

oprimindo seriamente a Igreja de Deus Todo-Poderoso? Você não sabe do 

caso de Zhaoyuan de 28 de maio de 2014? A internet diz que Zhang Lidong, 

o principal infrator no caso, era um membro da Igreja de Deus Todo-

Poderoso. Se você se reunir com essa gente, você está se expondo a um perigo 

extremo!” 

Ela respondeu resolutamente: “Zhang Lidong e os outros não eram da 

Igreja de Deus Todo-Poderoso — você simplesmente não pode acreditar essas 

coisas que dizem na internet. Eu tenho tido contato com irmãos e irmãs da 

Igreja de Deus Todo-Poderoso durante dois ou três meses, e o que tenho visto 

é que todos eles são pessoas íntegras, que são gentis e sinceras com os outros. 

Eles ajudam uns aos outros sempre que alguém tem um problema, e é 

totalmente diferente daquilo que dizem na internet”. 

Fiquei irritado e permaneci cético: “Entre na internet e veja você mesma, 

então saberá se estou certo ou não”. 

Minha esposa me fez sentar e disse: “Você é o tipo de pessoa que analisa 

as coisas. Você deve abordar isso de forma sensata e falar de acordo com os 

fatos — você não pode ouvir apenas um lado da história! Cada meio de 

comunicação importante na China é apenas um porta-voz do governo do PCC; 

é apenas um instrumento do governo para enganar as pessoas. Que tipo de 

credibilidade têm os seus relatos? Você não se lembra dos protestos de 1989 
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na Praça da Paz Celestial? Os estudantes na Praça da Paz Celestial estavam 

protestando contra a corrupção e defendendo liberdades democráticas, mas 

o governo do PCC encontrou algumas pessoas desconhecidas e fez com que 

elas se disfarçassem como estudantes para infiltrar suas fileiras para então 

atacar, destruir, roubar, queimar e tombar veículos militares. Aquelas 

pessoas criaram um caos enorme, e então o governo do PCC incriminou os 

estudantes com os crimes delas. Depois disso, o governo do PCC usou a mídia 

como TV e rádio para inundar as ondas de rádio com seus relatos, difamando 

o movimento estudantil como um levante contrarrevolucionário, e então 

lançou uma repressão sangrenta contra eles, que resultou na morte de vários 

milhares de estudantes, que foram fuzilados ou esmagados por tanques. 

Qualquer um que conhece a história do governo do PCC sabe que ele sempre 

atacou a justiça e que ele simplesmente não tolera a existência de quaisquer 

grupos ou indivíduos com visões ou opiniões políticas diferentes. A fim de 

alcançar a ditadura, o governo do PCC sempre tem atacado e condenado esses 

grupos ou pessoas, até a ponto de reprimi-los ou bani-los completamente. 

Toda vez que o governo do PCC reprimiu violentamente uma fé religiosa, um 

movimento por direitos democráticos ou protestos de minorias étnicas, ele 

começa inventando casos falsos e então gera uma enorme revolta pública para 

incitar as pessoas, para então reprimi-los violentamente. Isso é um fato. No 

caso Zhaoyuan de 28 de maio, o governo do PCC armou para a Igreja de Deus 

Todo-Poderoso — fabricando cuidadosamente mais um caso falso”. 

Eu não pude refutar nada daquilo que ela disse e pensei comigo mesmo: 

“Ela conhece alguns membros das famílias de vítimas dos protestos da Praça 

da Paz Celestial e conhece a história por trás dos eventos. Tudo que ela diz é 

verdade. Ainda assim, mesmo que o incidente de Zhaoyuan nada tenha a ver 

com a Igreja de Deus Todo-Poderoso, eu nunca tive contato com seus 

membros e não sei que tipo de igreja é. Vivemos num mundo tão conturbado 

agora — e se ela estiver sendo enganada?”. Assim, eu lhe disse mais uma vez 

que ela estava proibida de manter contato com qualquer pessoa da Igreja de 

Deus Todo-Poderoso. Quando saí, bati a porta, deixando-a ali em lágrimas. 

Era uma noite especialmente escura, sem luar e sem estrelas. Eu estava 

me sentindo péssimo enquanto seguia a estrada. Pensei nos nossos dez anos 

de casamento — em como nos conhecemos, nos apaixonamos, nos casamos. 
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Tínhamos passado por muita coisa, mas não importava o que enfrentássemos, 

sempre tínhamos conversado sobre as coisas e apoiado um ao outro. Nunca 

tivemos qualquer briga grande. No entanto, eu acabara de atacá-la por causa 

de sua fé — eu sentia que realmente não deveria ter tratado ela daquele jeito. 

Mas a internet dizia que a Igreja de Deus Todo-Poderoso não prestava, então, 

não permitindo que ela praticasse sua fé, eu estava lhe fazendo um favor. Por 

que ela não conseguia me entender? Naquele momento, eu me senti 

incrivelmente cansado e transtornado. Peguei meu celular, e uma foto 

maravilhosa da nossa família feliz apareceu na frente de meus olhos — o doce 

sorriso da nossa filha afastou momentaneamente a minha fadiga. Pensei em 

como eu era o pilar da família e que impedir minha esposa de praticar a sua 

fé era para a sua própria proteção e para o bem da nossa família, assim, decidi 

que precisava manter minha posição. 

Durante o tempo que se seguiu, eu tinha medo de ferir os sentimentos da 

minha esposa e, por isso, não ousei iniciar nenhum conflito grande e apenas 

a instruí a não conversar comigo sobre qualquer coisa que tivesse a ver com 

Deus. Mesmo que parecêssemos conviver normalmente na superfície, um 

abismo já estava se abrindo entre nós. 

Certo dia, eu tinha acabado de entrar pela porta após sair do meu 

expediente matinal no trabalho, ouvi o som de música alegre saindo do quarto 

acompanhado de irrupções de risos alegres de minha esposa e filha. Curioso, 

pensei: “O que é isso? Faz tempo que não ouço um som tão alegre em casa. 

Desde que minha esposa veio para a Coreia do Sul, ela nunca se acostumou 

com o ambiente daqui por causa do estilo de vida, da língua e da cultura 

diferentes. Em particular, ela deixou para trás a sua mãe idosa e um emprego 

que amava, e ela não tem parentes ou amigas ao seu lado — muitas vezes, ela 

fica sentada sozinha e chora. Eu tenho visto ela com uma aparência sofrida e 

transtornada, mas nunca soube confortá-la, então que tipo de música poderia 

estar lhe trazendo tanta alegria agora?”. Muito silenciosamente, abri a porta 

e vi um vídeo de dança e canto produzido pela Igreja de Deus Todo-Poderoso, 

“O verdadeiro amor de Deus”, sendo reproduzido na tela do computador. Seis 

mulheres jovens estavam dançando e cantando com alegria e muito 

sentimento, mas foram especialmente seus rostos, que transbordavam de 

sorrisos alegres, que instantaneamente atraíram meu coração. Cheio de 



229 

 

curiosidade, pensei: “Que tipo de igreja é essa, e que tipo de grupo é esse? Por 

que seus cânticos e danças são tão contagiosos e consoladores? Se realmente 

fossem pessoas ruins, como poderiam ter sorrisos tão bondosos e genuínos?”. 

Quando me viu, minha filha disse feliz: “Papai, não é uma música legal? 

Mamãe e eu realmente gostamos dela. Cante e dance conosco!”. Eu a levantei 

com um abraço, beijei seu pequeno rosto e disse indulgentemente: “Querida, 

eu gosto de músicas e danças animadas e poderosas”. Ela balançou a cabeça 

e pensou por um momento. “Papai, você gosta de sapateado, certo? Mamãe, 

toque o vídeo com aquela dança maravilhosa para ele”. Eu não consegui 

interrompê-la e pensei que assistiria ao vídeo por alguns momentos, mesmo 

que fosse da Igreja de Deus Todo-Poderoso — hoje em dia, era difícil 

encontrar esse tipo de atmosfera harmoniosa em nosso lar. Segurando minha 

filha, sentei-me ao lado da minha esposa e comecei a assistir. O vídeo de 

música e dança “Deus trouxe Sua glória ao Oriente” era poderoso e animado 

e tinha um ritmo encantador. Num estilo de sapateado, eles dançavam com 

tanto vigor heroico; eu sempre amei canto e dança, assim fui realmente 

atraído. Quando viu como eu estava absorvido, minha esposa disse animada: 

“Todas essas músicas e danças foram arranjadas e gravadas por irmãos e 

irmãs da Igreja de Deus Todo-Poderoso. Nenhum deles é um profissional”. 

Eu não tive como não refletir seriamente sobre isso: “Como pessoas sem 

treinamento profissional podem dançar tão bem?”, pensei. Com um sorriso, 

ela disse: “É inacreditável, não é? Sem a própria obra e a orientação de Deus, 

amadores seriam capazes de dançar desse jeito? Você ficaria ainda mais 

surpreso se visse os filmes que fizeram. A Igreja de Deus Todo-Poderoso tem 

a obra do Espírito Santo — tem a benção de Deus. É por isso que suas músicas, 

danças e filmes são tão bem-feitos e, além disso, todas as verdades 

comunicadas em seus filmes beneficiam muito as pessoas. Toda aquela 

propaganda negativa na internet são apenas mentiras que o governo do PCC 

espalha sobre a Igreja de Deus Todo-Poderoso. Não há um pingo de verdade 

nelas. A razão pela qual o governo do PCC espalha essas mentiras é para que 

todos se tornem hostis à obra de Deus dos últimos dias, não ousem investigar 

a obra de Deus dos últimos dias e assim percam a salvação de Deus”. 

Quando ouvi o que ela disse e vi a expressão radiante no rosto dela, fiquei 

ainda mais curioso. Pensei em como, desde que ela tinha começado a crer em 
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Deus Todo-Poderoso, ela tinha se recuperado de sua depressão por causa das 

saudades e de sentir falta de sua mãe. Vi também que ela tinha se tornado 

mais paciente com nossa filha e não perdia mais a cabeça; ela também tinha 

começado a cuidar de mim incrivelmente bem. Era realmente possível que 

Deus Todo-Poderoso tinha mudado a minha esposa? A Igreja de Deus Todo-

Poderoso realmente era tão maravilhosa como ela dizia? Enquanto eu refletia 

sobre tudo isso, meu coração ficou confuso — eu não sabia se eu devia 

permitir que ela continuasse a praticar a sua fé. Após um período de luta 

interior, decidi ir à Igreja de Deus Todo-Poderoso e verificar pessoalmente. 

Se ela não fosse como a internet dizia, eu não ficaria mais no caminho dela. 

Durante o fim de semana, quando eu estava livre do trabalho, eu me 

aproximei de minha esposa e lhe disse que queria dar uma olhada na Igreja 

de Deus Todo-Poderoso — ela ficou surpresa e contente. Quando chegamos, 

os irmãos e irmãs nos receberam calorosamente, e com base em suas 

expressões, ações e no modo como interagiam uns com os outros, senti que 

eram gentis e sinceros. Aos poucos, meu nervosismo e meu resguardo 

diminuíram. Então, uma irmã disse a todos com entusiasmo: “Irmãos e irmãs, 

o musical “A história de Xiaozhen” ganhou um prêmio internacional!” Por 

curiosidade, perguntei: “Eu posso assistir?”. Todos eles concordaram em 

uníssono e começaram a reproduzir o musical. Os altos e baixos de Xiaozhen 

na história realmente tocaram meu coração, e pensei como eu mesmo era um 

Xiaozhen. Quando era mais jovem, eu tinha perambulado pela sociedade por 

causa de um infortúnio familiar, sofrendo todos os tipos de intimidação e 

humilhação para sobreviver e sendo ignorado deliberadamente. E agora eu 

estava me esforçando e trabalhando duro para ganhar a vida e tinha passado 

por todos os tipos de coisas — doces e amargas. Eu tinha sofrido muitos altos 

e baixos ao longo dos anos e me sentia triste e cansado, mas eu sempre fingia 

ser forte na frente da minha esposa e dos meus amigos. Quem teria imaginado 

a dor em meu coração? Já próximo ao final do musical, a seguinte música foi 

cantada: “O Todo-Poderoso tem misericórdia dessas pessoas que 

sofreram profundamente; ao mesmo tempo, Ele está farto dessas 

pessoas que carecem de consciência, pois teve de esperar muito 

por uma resposta da humanidade. Ele deseja buscar, buscar seu 

coração e seu espírito, trazer-lhe água e comida, acordar você, 
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para que você não tenha mais sede e fome. Quando você estiver 

enfadado e quando começar a sentir um pouco da triste desolação 

deste mundo, não fique perdido, não chore. Deus Todo-Poderoso, 

o Vigia, abraçará a sua chegada a qualquer tempo” (de ‘Deus está 

buscando seu coração e seu espírito’ em “Seguir o Cordeiro e cantar cânticos 

novos”). Cada linha da música aqueceu minha alma perdida e sofrida, e cada 

nota cantada era como uma mãe que estende seus braços para o filho perdido 

há tanto tempo. O que eu senti foi o chamado do amor — fiquei incrivelmente 

comovido. Eu não conseguia parar as lágrimas que escorriam pelo meu rosto 

quando o musical acabou. Foi a primeira vez em que chorei na frente de tantas 

pessoas, e eu me senti um pouco envergonhado, então virei meu rosto 

rapidamente para enxugar as lágrimas. Com sinceridade, exclamei: “É um 

musical tão maravilhoso!” Então dei uma rodada de aplausos à “História de 

Xiaozhen”. 

Minha esposa olhou para mim e disse com felicidade e profunda emoção: 

“O fato de seu coração ter sido comovido por “A história de Xiaozhen” é 

porque Deus moveu você! Eu sei que o caso Zhaoyuan de 28 de maio teve um 

impacto sobre você e que você teve muitos equívocos sobre a obra de Deus 

Todo-Poderoso nos últimos dias. Sei também que você se preocupa com 

minha segurança e com a segurança da nossa filha, vejamos então agora o que 

realmente aconteceu com aquele caso”. 

Então os irmãos e irmãs reproduziram um vídeo para mim: “A verdade 

exposta por trás do Caso de Zhaoyuan em 28 de maio”. Ele revelou vários 

aspectos suspeitos importantes do caso e então os dissecou camada por 

camada. Ele realmente me absorveu, e eu fiz minha própria análise do caso 

junto com o vídeo para encontrar a verdade. A ruga sobre a minha 

sobrancelha relaxou gradativamente na medida em que o vídeo continuava, e 

quando vi camada após camada de mentiras sendo reveladas, soltei um longo 

suspiro. Percebi que o caso Zhaoyuan de 28 de maio tinha sido fabricado 

sozinho pelo governo do PCC para reprimir a crença religiosa e erradicar a 

Igreja de Deus Todo-Poderoso. Os acusados no caso, Zhang Lidong, Zhan Fan 

e os outros, negaram com sua própria boca que eram membros da Igreja de 

Deus Todo-Poderoso e disseram que não tinham nenhum vínculo com a 

igreja. Mas o governo do PCC ignorou completamente os testemunhos dos 
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suspeitos e flagrantemente se opôs aos fatos, insistindo que o crime tinha sido 

cometido por pessos da Igreja de Deus Todo-Poderoso. O que era ainda mais 

bizarro era que, mesmo sem um julgamento ou verdito dos tribunais, o 

governo do PCC foi a público precipitadamente para culpar definitivamente a 

Igreja de Deus Todo-Poderoso pelo caso através da TV e da internet, a fim de 

criar um alvoroço público para reprimir a igreja e extingui-la. O governo do 

PCC incriminou a igreja e criou um caso tão falso para que pudesse começar 

a reprimir e prender freneticamente os cristãos na igreja sem qualquer 

obstáculo. Foi igual a como reprimiram o movimento estudantil de 4 de junho 

de 1989 — primeiro fabricaram boatos para retratar o movimento patriótico 

dos estudantes como um levante contrarrevolucionário e então começaram a 

executar prisões e a matar pessoas. Confrontado com os fatos, reconheci 

finalmente com clareza total que a tática do governo do PCC para erradicar 

quaisquer dissidentes era primeiro fabricar boatos e distorcer os fatos, depois 

incriminá-los e então reprimi-los violentamente. Virando a verdade de ponta-

cabeça, distorcendo a realidade e incriminando a Igreja de Deus Todo-

Poderoso, o governo do PCC faz com que as pessoas que não conhecem a 

verdade sejam ludibriadas por suas mentiras e entendam errado a igreja — o 

governo do PCC é tão detestável! Mas algo que eu ainda não entendia era que 

os irmãos e irmãs na Igreja de Deus Todo-Poderoso eram pessoas íntegras, 

totalmente diferentes daquilo que a internet diz, por que, então, o governo do 

PCC persegue a igreja tão freneticamente e faz um esforço tão grande para 

culpar a Igreja de Deus Todo-Poderoso por aquele caso de homicídio e para 

prender seus membros? O que estava realmente acontecendo? 

Eu falei sobre minha confusão, e uma irmã respondeu, dizendo: 

“Leiamos primeiro duas passagens das palavras de Deus: ‘Satanás ganha a 

sua fama por enganar o público. Ele muitas vezes se estabelece 

como vanguarda e modelo de justiça. Sob pretexto de salvaguardar 

a justiça, ele lesa o homem, devora sua alma e usa toda sorte de 

meios para entorpecer, enganar e incitar o homem. Seu objetivo é 

fazer o homem aprovar e seguir a sua conduta maligna, fazer o 

homem se unir a ele em oposição à autoridade e à soberania de 

Deus. Entretanto, quando se cresce em sabedoria quanto a seus 

esquemas, conspiração e características vis, e não se deseja 
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continuar a ser espezinhado e enganado por ele ou continuar a 

trabalhar como escravo para ele ou ser punido e destruído junto 

com ele, Satanás muda suas características anteriormente santas 

e arranca a sua máscara de falsidade para revelar sua verdadeira 

cara má, cruel, feia e selvagem. Não há nada que ele amaria mais 

do que exterminar todos aqueles que se recusam a segui-lo e 

aqueles que se opõem a suas forças malignas’ (de ‘O Próprio Deus, o 

Único II’ em “A Palavra manifesta em carne”). ‘A razão pela qual Satanás 

é exasperado e furioso é a seguinte: seus indizíveis esquemas 

foram expostos; não é fácil sair impune de suas conspirações; sua 

ambição selvagem e desejo de substituir a Deus e agir como Deus 

foram atacados e bloqueados; seu objetivo de controlar toda a 

humanidade agora deu em nada e nunca pode ser alcançado’ (de ‘O 

Próprio Deus, o Único II’ em “A Palavra manifesta em carne”).” 

Após ler as palavras de Deus, ela comungou, dizendo: “As palavras de 

Deus expõem a causa principal de por que Satanás se opõe a Deus e prejudica 

a humanidade. Se então usarmos as palavras de Deus para ver as ações do 

governo do PCC em oposição a Deus e sua perseguição dos cristãos, vemos 

claramente que ele é a encarnação de Satanás, o diabo, e que é o regime 

satânico que mais odeia a verdade e resiste a Deus. De forma alguma, ele 

permitirá que as pessoas acreditem em Deus ou sigam a senda correta, com a 

intenção de estabelecer a China como uma zona do ateísmo — ele pretende 

erradicar todas as crenças religiosas. Isso vale especialmente nos últimos dias 

— Deus Todo-Poderoso encarnado apareceu e operou na China, expressando 

verdades para trazer luz para a humanidade. Pessoas de todas as religiões e 

denominações que acreditam genuinamente em Deus e amam a verdade, 

após lerem as palavras de Deus Todo-Poderoso, adquirem a certeza de que 

elas são a verdade e, uma após a outra, estão aceitando Sua obra dos últimos 

dias. Muitas pessoas vieram a entender a verdade através da leitura das 

palavras de Deus e aprenderam a discernir o bem do mal. Assim, elas vêm a 

enxergar claramente a essência maligna do governo do PCC e se tornam 

dispostas a rejeitá-lo e começam a buscar a verdade e seguir a senda correta 

na vida. Na medida em que vê como um número cada vez maior de pessoas 

ganha fé em Deus e O segue, seus olhos ardem de fúria. Em vão, ele espera 
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arrastar as pessoas de volta para o seu acampamento para que continuem 

sendo seus escravos e permaneçam oprimidas. Para essa finalidade, o 

governo do PCC persegue e reprime freneticamente a Igreja de Deus Todo-

Poderoso, não só fabricando todos os tipos de mentiras para incriminar e 

difamá-la, mas empregando também todos os tipos de táticas desprezíveis. 

Muitas vezes, emitiu documentos confidenciais para mobilizar números 

enormes de policiais armados e tropas militares para prender e perseguir 

freneticamente os cristãos da Igreja de Deus Todo-Poderoso em escala 

nacional numa tentativa iludida de parar a propagação da obra do evangelho 

de Deus e eliminar completamente a Igreja de Deus Todo-Poderoso. 

Especialmente ao longo dos últimos anos, todos os tipos de filmes e vídeos 

evangelísticos produzidos pela Igreja de Deus Todo-Poderoso foram 

publicados na internet um após o outro, e o evangelho do reino de Deus se 

espalhou pelo planeta como um incêndio fora de controle. O governo do PCC 

está ciente de sua culpa, sabendo que, desde que veio ao poder, ele tem 

cometido inúmeros homicídios e praticado todo o tipo de maldades; sua 

dívida de sangue em decorrência de sua perseguição aos cristãos é pesada. Ele 

teme que pessoas no mundo inteiro aceitem a obra de Deus, entendam a 

verdade, enxerguem claramente seu semblante maligno e então o rejeitem, o 

que o deixaria sem qualquer posição no mundo. Então, sua ambição selvagem 

de controlar toda a humanidade e de ser um deus seria destruída. É por isso 

que a perseguição da Igreja de Deus Todo-Poderoso pelo governo do PCC tem 

se intensificado. Ele fabricou meticulosamente o caso Zhaoyuan de 28 de 

maio para incriminar a igreja, numa tentativa de irritar e confundir aqueles 

que não conhecem a verdade para fazer com que odeiem a Deus e a Igreja de 

Deus Todo-Poderoso e pratiquem o mal juntamente com ele. Isso nos mostra 

que o governo do PCC é perverso e contrário ao Céu e que ele absolutamente 

detesta a Deus e odeia a verdade. Ele é o inimigo de Deus — um demônio que 

resiste a Deus. No entanto, Deus é onipotente e Sua sabedoria é exercida com 

base nos truques de Satanás. O semblante feio do governo do PCC é exposto 

à luz por sua própria oposição e opressão louca, e o povo escolhido de Deus 

pode enxergar sua natureza maligna e reacionária de maneira ainda mais 

clara. As pessoas desenvolvem um discernimento de sua natureza maligna e 

desprezível, sua vontade de Deus se torna ainda mais firme, e elas preferem 
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entregar sua vida a deixar de seguir a Deus. Isso mostra que, não importa 

quão selvagem o governo do PCC seja, ele não pode impedir que crentes 

verdadeiros sigam a Deus, muito menos é capaz de impedir a obra de Deus”. 

Após ouvir as palavras de Deus Todo-Poderoso e essa comunicação da 

irmã, entendi que o governo do PCC persegue a Igreja de Deus Todo-Poderoso 

porque sua própria essência odeia a verdade e é um inimigo de Deus. Ele quer 

controlar as pessoas, ter as pessoas firmemente sob seu domínio, mas as 

verdades expressadas por Deus Todo-Poderoso se enraízam profundamente 

no coração das pessoas. Certamente, o governo do PCC não quer que todo o 

povo caminhe com Deus, por isso faz de tudo para fabricar boatos para 

enganar o público e inventar casos falsos, cultivando a revolta pública a fim 

de perseguir a Igreja de Deus Todo-Poderoso. Foi assim que se deu o caso 

Zhaoyuan de 28 de maio. Uma vez que entendi a verdade, minhas dúvidas 

sobre a Igreja de Deus Todo-Poderoso se dissiparam. No entanto, eu ainda 

tinha uma preocupação: visto que o governo do PCC oprime tanto a igreja, a 

minha esposa estaria segura acreditando em Deus? 

Então os irmãos e as irmãs reproduziram um filme para mim, “As 

mentiras do Comunismo”. Uma passagem das palavras de Deus no filme 

realmente tocou meu coração: “Acreditamos que nenhum país ou 

poder consegue impedir o que Deus deseja alcançar. Aqueles que 

obstruem a obra de Deus, que resistem à palavra de Deus, 

perturbam e prejudicam o plano de Deus acabarão sendo punidos 

por Deus. Aquele que desafia a obra de Deus será enviado ao 

inferno; qualquer país que desafie a obra de Deus será destruído; 

qualquer nação que se erguer em oposição à obra de Deus será 

varrida desta terra e deixará de existir” (de ‘Deus preside o destino de 

toda a humanidade’ em “A Palavra manifesta em carne”). Eu podia sentir a 

autoridade e a majestade de Deus em Suas palavras. Nenhuma força maligna 

de Satanás nem qualquer ser humano pode impedir a obra de Deus. Mesmo 

que aqueles que estão no governo do PCC quebrem a cabeça para desacreditar 

e condenar a Igreja de Deus Todo-Poderoso, até prendendo e perseguindo 

diabolicamente os irmãos e irmãs da igreja, os irmãos e irmãs persistem 

crendo e seguindo a Deus, e os filmes evangelísticos, as obras corais e os 

vídeos de música e dança que produzem são constantemente publicados 
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online, sem qualquer impedimento pelo governo do PCC. Finalmente vi quão 

onipotente Deus é e que nenhuma força pode impedir a Sua obra. Em sua 

crença em Deus, minha esposa tem Deus como sua retaguarda, portanto, não 

preciso me preocupar com nada. Após entender tudo isso, as preocupações e 

os receios no meu coração desapareceram. Com um sorriso, eu disse à minha 

esposa: “Você está certa em acreditar em Deus Todo-Poderoso. Antes eu era 

tão cego — eu acreditava equivocadamente o que tinha ouvido e lhe causei 

tanto sofrimento. Isso foi tão errado da minha parte. A partir de agora, eu 

apoiarei você completamente em sua fé”. Lágrimas encheram os olhos dela, 

e, emocionada, ela disse: “Graças a Deus você foi capaz de enxergar as 

mentiras do governo do PCC e emergir da neblina da confusão. Isso é a 

orientação e liderança de Deus!”. 

A partir daquele momento, comecei a assistir ocasionalmente a vídeos 

produzidos pela Igreja de Deus Todo-Poderoso com a minha esposa e a ouvi 

falar sobre sua fé. No entanto, ainda sentia que fé em Deus era um tipo 

simplista de crença. Claro, eu podia crer em Deus em meu coração. Mas eu 

ainda tinha que ganhar a vida, criar minha família e prover o bastante para 

que pudéssemos ter uma vida boa. Foi apenas mais tarde, após um surto de 

doença, que ganhei um entendimento completamente novo sobre a crença em 

Deus. 

Certo dia, por volta do anoitecer, nossa família estava jantando, quando 

comecei a sentir dores terríveis no estômago, e enormes gotas de suor 

começaram a escorrer pelo meu rosto. Minha esposa me levou rapidamente 

para o hospital, onde diagnosticaram um apêndice rompido. Eu estava numa 

situação crítica, que exigia uma cirurgia imediata. Tive uma sensação de 

medo e impotência que nunca tinha sentido antes — se eu não sobrevivesse, 

como minha esposa e filha nova se virariam num país estrangeiro? Quem 

cuidaria delas? Quando viu o que eu estava pensando, minha esposa segurou 

minha mão e disse: “Eu sei o que está preocupando você. Deus é onipotente, 

e todas as coisas estão em Suas mãos. Ele também tem a última palavra sobre 

se a cirurgia terá êxito. Devemos nos apoiar em Deus e, não importa qual seja 

o resultado da cirurgia, não podemos culpar Deus, mas devemos nos 

submeter ao Seu governo e arranjos”. Eu assenti após ouvir o que ela tinha a 

dizer. Quando as portas da sala de cirurgia se fecharam, eu fechei os olhos e 
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orei a Deus: “Ó Deus Todo-Poderoso! Estou aterrorizado. Por favor, dá-me fé 

para que eu não tenha mais medo. Estou disposto a me apoiar em Ti”. Senti 

menos medo após orar e um excerto das palavras de Deus de um vídeo me 

veio à mente: “É por isso que Eu digo que tudo que o homem tem — 

paz e alegria, bênçãos e segurança pessoal — está, de fato, sob o 

controle de Deus e Ele guia e decide o destino de cada indivíduo” 

(de ‘O Próprio Deus, o Único VI’ em “A Palavra manifesta em carne”). “É 

verdade”, pensei. “Deus é onipotente, e minha vida está em Suas mãos. O 

sucesso da minha cirurgia hoje depende do governo e dos arranjos de Deus, 

então, se eu entregar tudo a Deus, não preciso me preocupar com nada”. As 

palavras de Deus me deram fé; meu coração inquieto se acalmou, e eu não 

estava mais tão preocupado com o possível fracasso da cirurgia. Aos poucos, 

fui perdendo a consciência sob o efeito da anestesia. Quando acordei, o 

médico me disse que a cirurgia tinha sido um sucesso, e eu soube que Deus 

tinha me protegido. Eu ofereci meu louvor e minha gratidão a Deus sem parar. 

Mais tarde, vi estas palavras de Deus: “A primeira coisa que devem 

entender, ao pisar nesta terra, é de onde os seres humanos vêm, 

por que as pessoas estão vivas, quem dita a sina humana, quem 

provê à existência humana e tem soberania sobre ela. Esses são os 

verdadeiros trunfos na vida, a base essencial para a sobrevivência 

humana, e não aprender como prover à família ou como alcançar 

fama e riqueza, não aprender como se sobressair na multidão ou 

como viver uma vida mais abastada, muito menos aprender como 

se destacar e a ter sucesso ao competir com outros. Embora as 

diversas habilidades de sobrevivência que as pessoas passam a 

vida aprendendo a dominar possam oferecer conforto material em 

abundância, elas nunca trazem paz e consolo verdadeiros para o 

coração, mas, em vez disso, fazem com que as pessoas percam seu 

rumo constantemente, tenham dificuldade em controlar-se, 

percam toda oportunidade de aprender o significado da vida; e 

elas criam uma subcorrente de problemas em relação a como 

encarar a morte de forma adequada. Dessa maneira, a vida das 

pessoas é arruinada. O Criador trata todos justamente, dando a 

todos uma vida de oportunidades para experimentar e conhecer 
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Sua soberania, mas só quando a morte se aproxima, quando o 

espectro da morte paira sobre eles, é que eles começam a ver a luz 

— e então é tarde demais” (de ‘O Próprio Deus, o Único III’ em “A Palavra 

manifesta em carne”). 

Meu coração se iluminou após ler as palavras de Deus, e eu entendi que 

não vivemos nesta terra apenas para levar uma vida medíocre para alimentar 

nossa família e ser prósperos ou para ser invejados e admirados por outros, 

buscando fama e lucro. Nós seres humanos somos criações de Deus, e é só 

crendo e adorando a Deus, buscando e entendendo a verdade, alcançando 

conhecimento de Deus e entendendo claramente que Deus governa sobre 

todas as coisas em nossa vida e que nosso destino está em Suas mãos que 

podemos obedecer verdadeiramente ao Seu governo e arranjos e nos 

comportar de acordo com Suas palavras. Essa é a única maneira de viver com 

significado e valor; é a única maneira de não viver esta vida em vão. Lembrei-

me de como eu tinha me sentido antes, que a fé em Deus era um tipo simplista 

de crença e que ganhar dinheiro para a minha família era o que eu devia fazer 

com minha vida. Foi apenas quando tive aquela doença potencialmente fatal 

que finalmente despertei. Não importa quanto dinheiro ganhamos ou quão 

alto seja o nosso status, quando adoecemos, aquelas coisas não podem aliviar 

nosso sofrimento ou o medo e a impotência no fundo do nosso coração. À 

beira da morte, dinheiro, fama e fortuna não podem nos devolver a nossa vida 

ou aumentar nossa longevidade. Dou graças a Deus — foi Ele quem me deu fé 

e força através de Suas palavras quando fui confrontado com a doença e me 

senti tão assustado e impotente. Ele me deu algo em que pudesse me apoiar 

para enfrentar calmamente tudo que estava por vir. Em particular, foram 

apenas o cuidado e a proteção de Deus que me permitiram sobreviver à minha 

cirurgia sem qualquer impedimento. Através daquela experiência, realmente 

vim a sentir que Deus é real e vivo, que Ele pode ser nossa ajuda e apoio a 

qualquer momento e que Ele é também a nossa forte retaguarda. O que nós, 

como humanos, mais deveríamos buscar ao longo da nossa vida é crença em 

Deus, adorando a Deus, e devemos entender e nos submeter ao governo de 

Deus. É isso que nosso espírito mais necessita, e é essa a vida mais 

significativa que devemos buscar. Aquela experiência também mudou minha 

impressão equivocada de que fé em Deus é um tipo simplista de crença, e 
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resolvi praticar minha fé juntamente com minha esposa, ler as palavras de 

Deus e seguir a senda de buscar a verdade e de conhecer a Deus. 

Os irmãos e irmãs da Igreja de Deus Todo-Poderoso ficaram sabendo que 

eu tinha adoecido e vieram me visitar no hospital. Quando souberam que eu 

não seria capaz de trabalhar por algum tempo e que nossa família não teria 

nenhuma fonte de renda, eles me ajudaram a pedir um subsídio de 

emergência e o reembolso da maior parte das minhas despesas médicas. 

Numa sociedade tão fria e indiferente, a ajuda sincera dos irmãos e irmãs 

realmente me deram uma sensação de calor, como se todos nós fôssemos 

parte da mesma família. Após manter contato com eles por algum tempo, vi 

que todos eles eram pessoas profundamente bondosas que confiavam nas 

palavras de Deus em suas interações com outros, que tratavam outras pessoas 

com sinceridade, que eram íntegros e dignos em suas palavras e ações e que 

sua humanidade e a maneira como viviam sua vida eram exatamente como 

deveriam ser para um cristão. Eram totalmente diferentes das pessoas com 

as quais eu trabalhava — não restavam muitas pessoas como essas no mundo. 

Senti que as palavras de Deus Todo-Poderoso podiam realmente mudar as 

pessoas e nos guiar na senda correta, e senti que essa igreja era cheia de amor 

e que ela dava às pessoas uma sensação maravilhosa de calor. 

Penso no passado quando as mentiras do governo do PCC me cegavam e 

eu me recusava repetidas vezes a buscar ou investigar a obra de Deus dos 

últimos dias e até fiquei no caminho da fé da minha esposa, mas Deus não 

desistiu de tentar me salvar. Usando Suas palavras que os irmãos e irmãs 

leram para mim e os vídeos que reproduziram para mim, Deus permitiu que 

eu enxergasse as mentiras do governo do PCC e visse claramente a verdade 

sinistra por trás dele. Quando me preocupei com o resultado da minha 

cirurgia e vivia em medo, as palavras de Deus me esclareceram e me guiaram, 

elas me deram fé e força e corrigiram meus pontos de vista equivocados. 

Quando não pude trabalhar depois da cirurgia, Deus ajudou e me apoiou 

através dos irmãos e das irmãs. Eu experimentei o amor e a misericórdia de 

Deus e também a autoridade e a preciosidade de Suas palavras e, com muita 

alegria, aceitei a obra de Deus dos últimos dias. Agora, participo 

frequentemente das reuniões com minha esposa e leio as palavras de Deus, e 

meu coração está realizado e cheio de alegria! Eu dou graças a Deus por me 
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salvar! 

 

21. Libertando-se da armadilha dos rumores 

Por Xiaoyun, China 

Eu costumava ser uma oficial do exército. Certo dia em 1999, um pastor 

coreano pregou o evangelho do Senhor Jesus para mim. Por causa da minha 

busca sincera, logo me tornei o foco do treinamento do pastor e seu assistente 

principal. No verão de 2000, o pastor veio para Yunnan numa curta viagem 

missionária de verão com mais de uma dúzia de estudantes de faculdade da 

Igreja Coreana do Evangelho. Inesperadamente, isso alarmou o governo do 

Partido Comunista Chinês (PCC). Fomos presos durante uma reunião na casa 

do pastor e levados para o Departamento de Segurança Pública da Província de 

Yunnan para sermos interrogados. Os estudantes de faculdade coreanos foram 

deportados naquela mesma noite, e o pastor coreano também foi expulso do 

país. A igreja sofreu perseguição pelo governo do PCC, e muitos crentes ficaram 

com medo e não ousaram crer. Uma porção de crentes também foi obrigada a 

ir para a Igreja das Três Autonomias, e foi assim que a igreja foi desmantelada 

pelo governo do PCC. Eu era a principal colaboradora na igreja e, dessa vez, a 

perseguição pelo governo do PCC também levou à perda do meu emprego. 

Em março de 2005, ouvi o evangelho do reino de Deus Todo-Poderoso. 

Quando soube que o Senhor Jesus tinha retornado, fiquei tão entusiasmada que 

lágrimas de alegria encheram meus olhos e me senti indescritivelmente grata. 

Eu só queria trazer meus irmãos e irmãs para diante de Deus o mais rápido 

possível. Sob a orientação de Deus, um após o outro, os irmãos e irmãs 

aceitaram a obra dos últimos dias de Deus. Mas, inesperadamente, um dos 

colaboradores mais talentosos da igreja, após ouvir o testemunho da obra dos 

últimos dias de Deus Todo-Poderoso, declarou: “Essa doutrina parece correta, 

mas precisamos primeiro perguntar ao pastor e ver o que ele diz”. Logo depois 

o pastor me ligou e disse: “Agora, a desordem é grande lá fora. Você não tem 

acreditado em Deus por muito tempo, e sua estatura é pequena. O que quer que 

faça, não ouça descuidadamente a sermões fora da igreja e então você não se 

desviará. Só podemos aceitar o pastoreio desta igreja. Não dê ouvidos aos 

caminhos pregados por outras igrejas”. Depois de ouvir, eu disse calmamente: 

“Através desse período de estudar a obra de Deus Todo-Poderoso dos últimos 
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dias, descobri que tudo que eles pregam se conforma à Bíblia, tem o 

esclarecimento e a iluminação do Espírito Santo e é o caminho verdadeiro”. 

Meu pastor disse: “Não importa quão bem eles preguem, precisamos entender 

que apenas o Senhor Jesus é o Deus verdadeiro. Não devemos abandonar o 

Senhor!” Eu disse com firmeza: “Eu não abandonei o Senhor, mas estou 

seguindo os passos do Cordeiro. O Senhor Jesus já retornou. Nada mais certo 

do que recebermos o Senhor como as virgens sábias”. O pastor disse duramente: 

“Como a Igreja Coreana do Evangelho não saberia que o Senhor retornou?” Eu 

respondi: “Isso não é algo que pode ser explicado em poucas palavras”. O pastor 

afirmou com eloquência: “Eles acreditam na Relâmpago do Oriente, que foi o 

alvo da repressão do governo do PCC. Está tudo explicado claramente na 

internet. Vá online, e você verá. Você precisa ir online para conferir…” Após 

desligar o telefone, meu coração não conseguiu se acalmar por muito tempo. As 

palavras do pastor ficaram ressoando nos meus ouvidos. Eu queria saber 

exatamente o que estava sendo dito na internet. 

A fim de descobrir, corri rapidamente para um cibercafé. No momento em 

que acessei os sites, fiquei estupefata. Nos sites, havia muita da blasfêmia e 

condenação de Deus por parte do governo do PCC e também calúnia e blasfêmia 

de autoridades religiosas. Tive algumas dúvidas: as palavras de Deus Todo-

Poderoso não podem ser ditas por qualquer um. São a expressão do Espírito da 

verdade. Isso é um fato reconhecido por muitas pessoas de muitas 

denominações diferentes que acreditam sinceramente no Senhor e anseiam 

pela verdade. Mas por que os sites lançam boatos para fazer com que as pessoas 

neguem Deus Todo-Poderoso? Há também muitos pastores famosos que, 

juntamente com o governo do PCC, também condenam e blasfemam Deus. O 

que está acontecendo aqui? Ao ver toda essa propaganda negativa, senti um 

turbilhão de indecisão. Depois disso, vi online um ataque contra o homem 

usado pelo Espírito Santo. Mais uma vez, meu coração apertou. Eu realmente 

acreditava num homem? Quando continuei a navegar pela informação na 

internet, eu fiquei mais abalada e me senti muito confusa e perplexa, de modo 

que, no fim, eu não fazia ideia de como saí do cibercafé. 

No caminho de casa, eu me lembrei de todo o tempo que eu tinha passado 

buscando e investigando a obra de Deus Todo-Poderoso dos últimos dias. 

Sempre que eu levantava algumas perguntas, os irmãos e irmãs da Igreja de 
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Deus Todo-Poderoso liam as palavras de Deus para mim. Cada questão era 

resolvida uma após a outra, e eu tinha me convencido completamente. Precisei 

de onze dias de debates e investigação até eu crer firmemente que Deus Todo-

Poderoso era o Senhor Jesus retornado. Também li algumas das palavras de 

Deus. Deus também revelou todos os mistérios dos três estágios da obra e do 

plano de gerenciamento de seis mil anos e Ele também esclareceu verdades 

como a história dos bastidores e a essência da Bíblia, quais são as palavras de 

Deus e quais são palavras de pessoas na Bíblia e como as pessoas deviam 

abordar a Bíblia. Quando li essas coisas, tudo se tornou claro e eu colhi grandes 

benefícios. Essas palavras de Deus me mostraram que Deus Todo-Poderoso 

deveria ser o Senhor Jesus retornado. Mas por que a propaganda na internet 

era toda negativa? Quanto mais pensava sobre esses boatos, mais deprimido e 

pesado meu coração se sentia, e eu quase fui atropelada por um carro ao 

atravessar a rua. 

Após voltar para casa, meu coração simplesmente não conseguia se 

acalmar, e aqueles boatos da internet voltavam à tona de vez em quando e 

permaneciam na minha mente. Meu coração se sentia esmagado enquanto eu 

pensava uma coisa, e depois, outra. Eu não conseguia dormir naquela noite e 

pensava: “Se eu seguir a senda errada, minha fé não terá sido toda em vão? Não, 

preciso voltar imediatamente. Mas se Deus Todo-Poderoso é o Senhor Jesus 

retornado? Eu não perderei minha oportunidade de receber o Senhor e minha 

chance de ser salva?” Enquanto tendia ora para cá ora para lá, vim diante de 

Deus em oração: “Ó Deus! Desde que aceitei este passo da obra, meu coração 

sempre tem se sentido à vontade, tem sido muito agradável ler as palavras de 

Deus, e minha alma tem se sentido muito nutrida. Mas após ver a propaganda 

negativa na internet, não consigo me acalmar. Por favor, guarda meu coração. 

Ó Deus! Minha estatura é pequena, e eu não sei como discernir essas coisas. Se 

Deus Todo-Poderoso realmente é Tu que retornaste, então peço que Tu me 

guies para ter certeza da Tua obra sem ser perturbada por nada e por ninguém. 

Caso contrário, peço que Tu possas me guiar para desenvolver discernimento…” 

Após orar, uma ideia veio ao meu coração: terminar de ler rapidamente as 

palavras de Deus Todo-Poderoso a fim de determinar se eram ou não a voz de 

Deus. Naquela noite, li as palavras de Deus durante toda a noite e não sei 

quando caí no sono à mesa. 
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Cedo de manhã no dia seguinte, fui acordada por uma batida à porta e, 

sonolenta, fui abri-la. Era a irmã Wu que tinha me regado. Ela viu minha 

aparência sonolenta e, preocupada, perguntou o que tinha acontecido. Eu disse: 

“Ontem, eu estive online e vi muitas coisas que resistiam e blasfemavam contra 

Deus, e agora eu me sinto muito dividida…” Ao ouvir isso, a irmã Wu comungou 

comigo: “Irmã, você conhece muito bem a atitude do governo do PCC em 

relação aos cristãos. Ele prendeu e perseguiu incontáveis cristãos. Isso é um 

fato concreto. Os boatos na internet foram todos inventados pelo governo do 

PCC para perseguir a Igreja de Deus Todo-Poderoso. Seu objetivo é reprimir a 

obra de Deus e transformar a China numa zona ateísta na China e não permitir 

que as pessoas sigam ou adorem a Deus. Irmã, o PCC é um governo ateu. 

Podemos acreditar naquilo que diz?” As observações da irmã eram um lembrete 

oportuno. Certo! O PCC é ateu. É ele que mais odeia e resiste a Deus. Como 

alguém pode acreditar naquilo que diz? O governo do PCC usa o estandarte da 

“liberdade de religião” como disfarce, mas, nos bastidores, ele arbitrariamente 

coage e prende pessoas que acreditam em Deus. Pensei em como o governo do 

PCC tinha coagido e oprimido pessoas da nossa igreja antes e em quantos 

irmãos e irmãs tinham perdido a fé e não ousavam acreditar e pensei em como 

eu também tinha perdido meu emprego por causa disso — essa não era a atitude 

do governo do PCC em relação às pessoas que acreditam em Deus? A fim de 

restringir a crença religiosa, o governo do PCC estabeleceu a Igreja das Três 

Autonomias e exigiu que as pessoas primeiro “amassem o estado” e depois 

“amassem a religião”. Seu propósito é manter o controle sobre as pessoas 

firmemente em suas mãos e restringir a liberdade religiosa das pessoas. 

Quando pensei nisso, vim a ter algum discernimento sobre as intenções 

desprezíveis do governo do PCC. O governo do PCC sempre tem perseguido 

crenças religiosas e condenado o caminho verdadeiro. Então, sua invenção de 

boatos e sua condenação da obra de Deus Todo-Poderoso dos últimos dias não 

era uma grande revelação de sua natureza satânica que odeia e se opõe a Deus? 

A irmã Wu continuou a comungar comigo: “O governo do PCC é um regime 

satânico ateu e o inimigo de Deus. A fim de alcançar seu objetivo selvagem de 

controle permanente sobre as pessoas, ele perversamente transforma preto em 

branco para condenar e desacreditar a Igreja de Deus Todo-Poderoso. Nós 

somos bastante capazes de distinguir isso. Mas como os pastores e presbíteros 
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religiosos podem seguir o regime ateu em resistir, condenar e blasfemar a Deus? 

A maioria das pessoas não consegue entender esse problema. Na verdade, isso 

está relacionado à natureza e essência de resistência a Deus e ódio à verdade 

dos líderes religiosos. Voltando dois mil anos no tempo, quando o Senhor Jesus 

realizou a obra para redimir a humanidade, Ele Se deparou com a máxima 

oposição e perseguição por parte dos sumos sacerdotes, escribas e fariseus, 

porque o caminho que o Senhor Jesus pregava e os milagres que Ele realizava 

na época causaram uma sensação por toda a Judeia. Muitas pessoas comuns se 

sentiram atraídas pelas palavras do Senhor, e, uma após a outra, elas 

retornaram para o Senhor Jesus. Os sumos sacerdotes, escribas e fariseus viram 

isso como uma ameaça ao seu status e sustento, e eles conspiraram com o 

governo romano para resistir e condenar o Senhor Jesus. Eles espalharam 

boatos, difamaram a obra do Senhor e crucificaram o Senhor Jesus na cruz. 

Agora, a história de dois mil anos atrás está se repetindo. Os líderes religiosos 

veem a obra de Deus Todo-Poderoso dos últimos dias sendo aceita por números 

crescentes de pessoas e imediatamente eles ficam com ciúmes e se unem com o 

governo do PCC para resistir e condenar a obra de Deus dos últimos dias. Isso 

mostra completamente que a maioria dos líderes religiosos é anticristos que não 

amam a verdade e só amam status. ‘Desde a antiguidade, o caminho verdadeiro 

tem sido reprimido’. Portanto, não surpreende que a obra de Deus Todo-

Poderoso dos últimos dias sofre forte oposição e condenação pelas forças 

malignas do governo do PCC e da comunidade religiosa”. Sim, os fariseus, 

sumos sacerdotes e escribas eram, todos eles, figuras de autoridade na 

comunidade religiosa, mas não eram verdadeiros crentes em Deus e não 

amavam a verdade. Eles sabiam que as palavras do Senhor Jesus tinham 

autoridade e poder, mas não buscaram ou investigaram isso nem um pouco. 

Em vez disso, a fim de manter seu status e seu sustento, eles condenaram e 

blasfemaram o Senhor. Sua natureza era, de fato, resistir a Deus e ser os 

inimigos Dele. Hoje em dia, a maneira como os pastores e presbíteros da 

comunidade religiosa agem no que diz respeito à segunda vinda do Senhor é 

igual ao que fizeram os fariseus. Acontece que eles são anticristos que odeiam 

Deus e a verdade! Quando o retorno do Senhor Jesus é profetizado na Bíblia, 

ela diz: “Mas primeiro é necessário que Ele padeça muitas coisas, e 

que seja rejeitado por esta geração” (Lucas 17:25). Agora, Deus Todo-
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Poderoso veio para realizar Sua obra, mas Ele está sofrendo resistência e 

condenação pela comunidade religiosa e pelo regime ateu do PCC. Isso não é o 

cumprimento da profecia do Senhor? Naquele momento, meu coração foi 

iluminado. A irmã Wu continuou sua comunhão: “A propaganda negativa 

disseminada na internet pelo governo do PCC e pela comunidade religiosa 

pretende destruir e perturbar a obra de Deus. Satanás sempre tem usado 

mentiras para enganar e confundir as pessoas e fazê-las duvidar, negar e trair a 

Deus. No fim, eles serão punidos por Deus, serão enviados para o inferno e eles 

perderão a oportunidade de serem salvos por Deus para sempre. Devemos ser 

capazes de discernir seus boatos e perceber suas intenções sinistras e seu 

propósito desprezível ao espalharem boatos. Caso contrário, ficaremos iludidos 

e perderemos a oportunidade de sermos salvos por Deus”. Eu assenti em 

aprovação e senti que a comunhão e ajuda da irmã tinham vindo no momento 

perfeito. Eu não conseguia esperar para ouvir mais… 

A irmã Wu pegou o livro das palavras de Deus e me disse: “Irmã, leiamos 

uma passagem das palavras de Deus Todo-Poderoso! Deus Todo-Poderoso 

disse: ‘Em Meu plano, Satanás já abocanhou os calcanhares de cada 

passo e, como o contraste da Minha sabedoria, sempre tentou 

encontrar maneiras e meios de interromper o Meu plano original. 

Mas Eu poderia sucumbir a seus esquemas ardilosos? Tudo no céu e 

na terra Me serve — os esquemas ardilosos de Satanás seriam 

diferentes? Essa é precisamente a interseção da Minha sabedoria, é 

precisamente o que há de magnífico em Meus feitos e o princípio 

pelo qual todo o Meu plano de gerenciamento é realizado. Contudo, 

durante o tempo da construção do reino, não evito os esquemas 

ardilosos de Satanás, mas continuo a fazer a obra que devo fazer. 

Dentre todas as coisas no universo, escolhi os feitos de Satanás 

como o Meu contraste. Essa não é a Minha sabedoria? Não é 

exatamente o que há de maravilhoso na Minha obra?’ (‘Capítulo 8’ das 

Palavras de Deus para todo o universo em “A Palavra manifesta em carne”)”. 

Após ler as palavras de Deus, a irmã disse em comunhão: “Vemos nas 

palavras de Deus Todo-Poderoso que cada passo da obra de Deus representa a 

vontade, a sabedoria e a maravilha de Deus. Do início ao fim, a obra de Deus 

não recua diante das trapaças de Satanás, mas usa as trapaças de Satanás para 
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o benefício da obra de Deus, para aperfeiçoar aqueles que verdadeiramente 

creem em Deus e para completar o plano de gestão de Deus para salvar a 

humanidade. Na superfície, Satanás parece inflado de arrogância em sua 

resistência a Deus, mas a sabedoria de Deus é exercida com base nas trapaças 

de Satanás. No início, Satanás corrompeu a humanidade, mas Deus não a 

destruiu diretamente. Em vez disso, Deus usa os três estágios de Sua obra para 

salvar a humanidade, e, enquanto salva a humanidade, Deus permite que 

Satanás crie perturbações e interrupções, com o propósito de mostrar a 

verdadeira face de Satanás de corromper e confundir a humanidade, de resistir 

a Deus furiosamente, de ser o inimigo de Deus, para que a humanidade 

realmente veja a face abominável e a essência maligna de Satanás. Ao fazê-lo, 

as pessoas podem rejeitar e abandonar Satanás proativamente e retornar para 

Deus, e Satanás será completamente envergonhado e derrotado. Esse é o 

testemunho mais poderoso contra Satanás e isso revela a sabedoria e 

onipotência de Deus. Tal como Jó era um homem que temia a Deus que evitava 

o mal, mesmo assim Deus permitiu que Satanás infligisse sofrimento a Jó e 

eventualmente Ele usou o testemunho de Jó em provações para humilhar 

Satanás e provar que a avaliação de Jó por Deus era totalmente correta. Essa 

era a sabedoria de Deus. Além disso, o que Deus faz nos últimos dias é a obra 

de salvar e aperfeiçoar as pessoas. É também a obra de separar as pessoas 

segundo a sua espécie e de encerrar a era. Deus usa a perseguição pelo governo 

do PCC e pela comunidade religiosa para fazer com que as pessoas 

experimentem diversas provações e tribulações. Aqueles que realmente creem 

em Deus conseguem entender a verdade e desenvolver discernimento ao 

experimentarem tribulações, eles podem conhecer a onipotência e sabedoria de 

Deus, enxergar a perversidade de Satanás e, no fim, rejeitar Satanás 

completamente e alcançar a salvação de Deus. Mas aqueles que são tímidos, que 

carecem de crença verdadeira, aqueles que estão entediados com a verdade e 

aqueles malignos que odeiam a verdade são expostos por meio de provações e 

tribulações, e eles se tornam alvos a serem eliminados. Assim, as cabras são 

separadas das ovelhas; o joio, do trigo; os bons servos, dos maus servos; as 

virgens sábias, das virgens tolas, quando todos são separados segundo a sua 

espécie. Essa é a sabedoria e onipotência de Deus”. Depois de ouvir a comunhão 

da irmã Wu, não pude evitar de voltar dois mil anos no tempo quando o Senhor 
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Jesus foi crucificado pelos fariseus judeus e pelo governo romano. Do ponto de 

vista humano, a obra do Senhor Jesus tinha falhado, mas o Senhor Jesus disse: 

“Está consumado”. Foi precisamente por meio da perseguição de Satanás e 

da crucificação que Deus encerrou a obra de redimir a humanidade. Hoje, nos 

últimos dias, a condenação e difamação pelo governo do PCC e comunidade 

religiosa têm prestado precisamente um serviço a Deus, aperfeiçoando aqueles 

que verdadeiramente creem Nele e também se tornaram a evidência de Deus 

para condená-los. Deus Todo-Poderoso diz: “Minha sabedoria é exercida 

com base nos esquemas de Satanás” (‘A verdade interna da obra de 

conquista (1)’ em “A Palavra manifesta em carne”). A Bíblia registra: “Ó 

profundidade das riquezas, tanto da sabedoria, como da ciência de Deus! Quão 

insondáveis são os seus juízos, e quão inescrutáveis os seus caminhos!” 

(Romanos 11:33). Pensando nisso, vi que a obra de Deus era tão sábia e tão 

maravilhosa e louvei a Deus do fundo do meu coração. 

Através da comunhão da irmã Wu, eu vim a ter um pouco de entendimento 

da obra de Deus e podia também distinguir algo da essência do governo do PCC 

e da resistência da comunidade religiosa a Deus, mas ainda não entendia o que 

a internet dizia sobre nós acreditarmos num homem, isto é, sobre acreditarmos 

no homem usado pelo Espírito Santo. Perguntei à irmã Wu: “Na internet, dizem 

que acreditamos num homem. Isso é verdade?” Em comunhão, a irmã Wu disse 

em relação a essa questão: “Seu problema é que você não tem clareza sobre a 

verdade relacionada à diferença entre a obra de Deus e o trabalho do homem. 

Leiamos primeiro duas passagens das palavras de Deus Todo-Poderoso. Deus 

Todo-Poderoso diz: ‘A obra do Próprio Deus envolve a obra de toda a 

humanidade e também representa a obra da era inteira. Em outras 

palavras, a própria obra de Deus representa o movimento e 

tendência de toda a obra do Espírito Santo, enquanto a obra dos 

apóstolos segue a própria obra de Deus e não lidera a era nem 

representa a tendência da obra do Espírito Santo na era inteira. Eles 

realizam apenas a obra que o homem deve realizar, sem nenhuma 

relação com a obra de gestão. A própria obra de Deus é o projeto 

dentro da obra de gestão. A obra do homem é apenas o dever dos 

homens que são usados e não tem qualquer relação com a obra de 

gestão’ (‘A obra de Deus e a obra do homem’ em “A Palavra manifesta em 
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carne”). ‘A obra que Deus realiza não representa a experiência da Sua 

carne; a obra que o homem realiza representa a experiência do 

homem. Todos falam sobre suas experiências pessoais. Deus é capaz 

de expressar a verdade diretamente, enquanto o homem só é capaz 

de expressar a experiência correspondente depois de vivenciar a 

verdade. […] Basta comparar as diferenças entre elas para 

identificar se é a obra de Deus ou a obra do homem’ (‘A obra de Deus e 

a obra do homem’ em “A Palavra manifesta em carne”). As palavras de Deus 

Todo-Poderoso nos permitem entender que a obra de Deus é a obra de iniciar 

uma nova era. É a obra que salva toda a humanidade. O homem não pode iniciar 

qualquer era, tampouco pode realizar a obra de salvar a humanidade. O 

trabalho do homem é apenas realizar o dever do homem sobre o fundamento 

da obra de Deus. É fazer algum trabalho de regar, suprir e guiar as pessoas para 

entrar na realidade das palavras de Deus e é feito em cooperação com Deus, 

mas o trabalho do homem não pode, de forma alguma, substituir a obra do 

Próprio Deus, tampouco pode ser visto na mesma categoria da obra de Deus. 

Tome, por exemplo, a Era da Graça, quando o Senhor Jesus iniciou a Era da 

Graça e encerrou a Era da Lei, levando a humanidade para uma nova era. 

Quando o Senhor Jesus terminou Sua obra, o apóstolo Pedro e outros 

começaram a continuar a obra do Senhor Jesus, liderando e pastoreando a 

igreja e liderando irmãos e irmãs para seguirem o caminho do Senhor. Isso 

aconteceu totalmente em cooperação com a obra do Senhor Jesus. Na época, as 

pessoas da igreja aceitaram o pastoreio e a liderança de Pedro, mas ninguém 

dizia que estavam acreditando em Pedro ou em algum outro apóstolo. Isso é um 

fato. Da mesma forma, Deus Todo-Poderoso dos últimos dias veio e encerrou a 

Era da Graça e iniciou a Era do Reino; Ele realiza a obra de julgamento a 

começar pela casa de Deus e expressa todas as verdades para purificar e salvar 

a humanidade. Se pudermos entender, praticar e entrar nessas verdades, nós 

seremos aqueles que alcançarão salvação verdadeira e serão aperfeiçoados. No 

entanto, por causa do nosso calibre pobre, através da nossa leitura e nossa 

experiência das palavras de Deus, alcançar salvação verdadeira é muito difícil e 

um processo lento. Por isso, Deus recrutou o homem usado pelo Espírito Santo 

para nos liderar. O homem usado pelo Espírito Santo foi preparado e 

aperfeiçoado por Deus de antemão. Ele tem a experiência de alcançar salvação 
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e perfeição através da experiência da obra de Deus. Ele usa sua experiência das 

palavras de Deus para nos levar a conhecer as palavras de Deus e entrar nas 

palavras de Deus. Isso nos ajuda a nos desviar menos da senda. Enquanto 

aceitarmos e obedecermos à liderança e à rega do homem usado pelo Espírito 

Santo, podemos trilhar a senda certa da crença em Deus e alcançar salvação 

verdadeira. Isso é completamente a bondade e bênção de Deus para conosco. O 

trabalho que o homem usado pelo Espírito Santo faz é exaltar e dar testemunho 

de Deus e nos guiar para obedecermos e adorarmos a Deus. Ele jamais exigiu 

que o tratássemos como Deus, tampouco exigiu que acreditássemos nele. Todas 

os povos escolhidos por Deus são muito claras em relação a isso: o homem 

usado pelo Espírito Santo é apenas nosso irmão e nosso líder, e nós acreditamos 

em Cristo dos últimos dias, em Deus Todo-Poderoso, não no homem que o 

Espírito Santo usa. A internet espalha boatos de que acreditamos no homem 

usado pelo Espírito. Isso é puramente uma distorção dos fatos e uma confusão 

do certo e do errado. É uma falácia e de Satanás e é uma mentira para enganar 

as pessoas. É melhor você ir para a Igreja de Deus Todo-Poderoso para ver com 

seus próprios olhos, para andar entre os irmãos e irmãs, para ouvi-los e 

entender de verdade. Então você verá que nós lemos as palavras de Deus Todo-

Poderoso, que oramos em nome de Deus Todo-Poderoso e que cremos no 

Próprio Deus encarnado, isto é, em Deus Todo-Poderoso, Cristo dos últimos 

dias. Cristo exerce todo poder sobre a Igreja de Deus Todo-Poderoso. São as 

palavras de Deus que exercem poder. Então, diga-me, cremos num homem ou 

em Deus? Isso não é óbvio?” Após ouvir a comunhão da irmã, eu vim a saber 

um pouco sobre a obra de Deus e o trabalho do homem e também entendi um 

pouco sobre a intenção de Deus ao recrutar o homem usado pelo Espírito Santo. 

Também soube que acreditamos em Deus Todo-Poderoso encarnado, não num 

homem. Não tive como não pensar comigo mesma: o que temos recebido é a 

obra de Deus e o suprimento das palavras de Deus. Acreditamos em Deus Todo-

Poderoso; não seguimos e cremos num homem. Parece que aqueles boatos 

online são realmente mentiras de Satanás, falsidades com a intenção de 

enganar as pessoas. No início, nossos primeiros ancestrais Adão e Eva foram 

enganados pelos truques de Satanás; eles cometeram um pecado e foram 

banidos do jardim de Éden porque deram ouvidos às mentiras de Satanás. O 

povo judeu que se uniu aos fariseus para crucificar o Senhor Jesus também 
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deram ouvidos a boatos e foram enganados pelas trapaças de Satanás e se 

tornaram pecadores eternos contra Deus. Preciso aprender com as lições de 

fracassos anteriores. Eu não deveria mais ser enganada por Satanás! 

Quando a irmã Wu se despediu, ela me instruiu a ler mais as palavras de 

Deus e também me deixou para ler a comunhão do homem usado pelo Espírito 

Santo. Certo dia, vi uma passagem da comunhão: “Nesse momento crítico as 

pessoas, em suas práticas, devem ter como prioridades: comer e beber das 

palavras de Deus, fazer tudo aquilo com que Deus os encarrega, cumprir seus 

deveres, satisfazer Deus e a Sua glória. Essas são as únicas maneiras de ser leal 

a Deus. Os santos antigos muitas vezes diziam: ‘Nossos ganhos e  perdas não 

importam, devemos prestar atenção à vontade de Deus.’ Esse deve ser o lema 

de todos. As práticas específicas são: se a interferência de Satanás surgir, a 

primeira tarefa é proteger o testemunho de Deus e a obra Dele e usar a verdade 

para derrotar Satanás. Se uma pessoa enfrentar o pecado ou a tentação, então 

deve, primeiro, glorificar Deus e, assim, não poderá pecar nem humilhá-Lo. Se 

existirem pessoas, problemas ou coisas atrapalhando o cumprimento de seus 

deveres, então o que Deus lhes confiar deve ser prioridade e elas devem se livrar 

de todos os impedimentos e serem leais Ele. Se e quando surgirem coisas vitais 

aos interesses de alguém, então os interesses da família de Deus devem vir 

primeiro. Abandonar seus interesses pessoais e respeitar o coração de Deus é 

vital. Se assuntos mundanos atrapalharem e limitarem uma pessoa, então 

cumprir suas responsabilidades e satisfazer a Deus deve vir primeiro e tudo 

mais deve ser deixado de lado. Ela deve dedicar-se a Deus” (A comunhão do 

alto). A partir da comunhão do homem usado pelo Espírito Santo, vim a saber 

claramente como eu deveria praticar na vida real a fim de satisfazer a vontade 

de Deus e o que fazer para ser fiel a Deus. Senti que o homem usado pelo 

Espírito Santo estava realmente nos guiando para obedecermos a Deus, para 

entrarmos na verdade e cumprirmos a vontade de Deus. Vim a apreciar que o 

“intérprete” que Deus arranjou para nós é realmente bom! Senti com uma 

clareza ainda maior que Deus preparou para nós de antemão alguém usado pelo 

Espírito Santo para nos guiar a entendermos a verdade de forma mais rápida e 

a conhecermos a Deus. Esse é o amor sincero de Deus por nós! A essa altura, 

enxerguei e descartei completamente aqueles boatos que tinham sido 

espalhados online que condenavam a obra de Deus dos últimos dias e atacavam 
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o homem usado pelo Espírito Santo. Eu estivera à flor da pele, mas agora pude 

finalmente estar à vontade. Eu realmente vim a crer que Deus Todo-Poderoso 

é o Senhor Jesus retornado. Ao aceitar a obra de Deus Todo-Poderoso dos 

últimos dias, eu acompanho os passos do Cordeiro, participo do banquete 

nupcial do Cordeiro e sou elevada diante do trono de Deus! 

Após passar por essa perturbação de Satanás, tornei-me ainda mais 

convencida sobre a obra de Deus Todo-Poderoso dos últimos dias. Agora tenho 

seguido Deus Todo-Poderoso por mais de uma década. Lembro-me de todas as 

noções que eu tive quando acabara de aceitar a obra de Deus dos últimos dias, 

de como passei a entender algumas verdades e ver através dos boatos do 

governo do PCC e da comunidade religiosa, lançando fora minhas noções e não 

sendo mais enganada, passando a buscar a verdade e cumprir o meu dever 

como um ser criado e retribuindo o amor de Deus e seguindo resolutamente 

Deus Todo-Poderoso. Tudo isso realmente me levou a apreciar a verdade destas 

palavras de Deus: “Em sua relação com Deus na carne, o homem 

progride da oposição para a obediência, da perseguição para a 

aceitação, da concepção para o conhecimento e da rejeição para o 

amor. Esses são os efeitos da obra do Deus encarnado” (‘A 

humanidade corrupta está mais necessitada da salvação do Deus encarnado’ em 

“A Palavra manifesta em carne”). Graças a Deus! 

 

22. Escapando do “covil do tigre” 

Xiaoyou, China 

Meu nome é Xiaoyou e, este ano, faço 26 anos. Originalmente, eu era 

católica. Quando pequena, eu ia com minha mãe à missa, recitava as escrituras, 

confessava e recebia a comunhão. Minha mãe era muito zelosa em sua fé. Ela 

costumava doar comida, roupas e dinheiro para a igreja. Os líderes e freiras da 

igreja gostavam muito da minha mãe. Quando a viam, eles a saudavam com 

sorrisos e demonstravam grande consideração por ela. Também costumavam 

telefonar para minha mãe para pedir-lhe que participasse de todos os tipos de 

atividades da igreja e que ajudasse em várias tarefas. Eu também era bastante 

participativa nas aulas que as freiras davam. Meus amigos da igreja e eu 

recitávamos juntos as escrituras. Naquela época, eu sentia a alegria e a paz que 

vem da proximidade com Deus. Eu estava sempre feliz. No entanto, com o 
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passar do tempo, a fé dos meus amigos da igreja tornou-se cada vez mais fria. 

Meu espírito também enfraqueceu e não consegui mais seguir os ensinamentos 

de Deus. Eu sempre cometia pecados e confessava. Depois que me casei, fui com 

meu marido para outras partes do país para trabalhar. 

De repente, já estava perto do Natal de 2013 e tive a sorte de encontrar uma 

das irmãs da Igreja de Deus Todo-Poderoso. Ela me disse que Senhor Jesus já 

havia voltado e que Ele estava realizando uma nova etapa de Sua obra. Quando 

ouvi isso, fiquei surpresa e disse com emoção: “É isso mesmo? O Senhor 

retornou! Quando o Senhor retornou? Onde Ele está agora? Irmã, diga-me 

agora!” A irmã comungou comigo, dizendo: “Deus Todo-Poderoso é o Senhor 

Jesus que retornou. Ele expressou milhões de palavras e está realizando a obra 

de julgamento dos últimos dias. Ele revelou todas as verdades sobre a 

purificação e salvação da raça humana, incluindo as três etapas da obra que 

Deus realizou para salvar a humanidade, o mistério da encarnação, o mistério 

da Bíblia, o significado do nome de Deus e o fim e o destino da humanidade, etc. 

Isso cumpre as seguintes palavras do Senhor Jesus: ‘Ainda tenho muito que 

vos dizer; mas vós não o podeis suportar agora. Quando vier, porém, 

aquele, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade; 

porque não falará por si mesmo, mas dirá o que tiver ouvido, e vos 

anunciará as coisas vindouras’ (João 16:12-13).” Ouvi sinceramente o que 

a irmã disse e pensei: “Nunca pensei que eu poderia dar as boas-vindas ao 

retorno do Senhor. Isso é fantástico”. Depois disso, a irmã testemunhou para 

mim as três etapas da obra de Deus e o significado do nome Dele. Com medo de 

que eu não entendesse, a irmã me deu exemplos e fez analogias. Ela comunicou 

essas coisas detalhadamente, para que eu compreendesse com clareza. Pelas 

comunicações dela, entendi muito da verdade que não havia compreendido até 

então. Também aprendi que Deus retornou para realizar a obra de purificação 

e aperfeiçoamento do homem, com julgamento e castigo. Senti que era bem 

possível que Deus Todo-Poderoso fosse o Senhor Jesus que retornou. Naquele 

momento, eu disse à irmã que estava disposta a investigar a obra de Deus nos 

últimos dias. Depois disso, participei de encontros com meus irmãos e irmãs, 

lendo a palavra de Deus, cantando hinos, dançando e louvando a Deus. Durante 

minhas leituras das palavras de Deus, quando eu encontrava coisas que não 

entendia muito bem, meus irmãos e irmãs me explicavam com muita paciência. 



253 

 

As comunicações deles tinham o esclarecimento e a iluminação do Espírito 

Santo. Participar das reuniões com eles me permitiu experimentar mais uma 

vez o prazer da obra do Espírito Santo. Senti-me particularmente feliz. Nessa 

grande família da Igreja de Deus Todo-Poderoso, não havia distinções entre 

altos e baixos, entre ricos e pobres. Todos se abriam e falavam com o coração. 

Senti que era uma vida genuinamente feliz! Depois de mais de um mês de 

investigação, li muitas das palavras de Deus Todo-Poderoso e posso confirmar 

que Ele é o Senhor Jesus que retornou. Senti que tinha muita sorte. Ao mesmo 

tempo, eu queria contar a boa notícia para minha mãe e meus amigos da igreja. 

Durante o Festival da Primavera, meu marido e eu retornamos para casa. 

Logo que cheguei, comecei a testemunhar a obra de Deus Todo-Poderoso dos 

últimos dias para minha mãe. Contudo, por mais que eu explicasse, ela não 

aceitava. Fiquei um pouco desapontada e aturdida. Claramente, Deus Todo-

Poderoso é o Senhor Jesus que retornou. Como ela podia não aceitar? Vendo 

que minha mãe não aceitaria, fui forçada a abandonar o assunto. Depois disso, 

voltei a trabalhar novamente. Participei de reuniões com meus irmãos e irmãs 

e pratiquei o cumprimento de deveres na igreja. Naquele período, senti muita 

alegria em meu espírito. Minha vida era também muito abundante com 

incomparável alegria e felicidade. Nas palavras de Deus, vi com Jó perdeu todas 

as suas posses, seus filhos e filhas e seu corpo ficou cheio de feridas. Durante 

essa grande provação, ele ainda foi capaz de louvar o nome de Deus e ter uma 

fé genuína Nele. Existiu também Abraão, que foi capaz de devolver seu próprio 

filho, Isaque, a Deus. Fiquei muito comovida pela fé e obediência que eles 

tinham a Deus. Também queria ser esse tipo de pessoa. 

Justo quando eu estava sorvendo o calor do amor de Deus, um pesadelo 

começou a se abater sobre minha vida. Um dia, em agosto de 2014, minha mãe 

me ligou de repente para dizer que minha filha estava muito doente. As palavras 

de minha mãe atingiram meu coração de uma só vez. Minha filha era tão jovem, 

como ela poderia estar com uma doença séria? Fiquei muito preocupada com 

minha filha e me senti terrível. Então, coloquei-me diante de Deus e orei: “Deus, 

Tu permitiste que eu enfrentasse essa situação. A doença de minha filha está 

em Tuas mãos. Estou disposta a confiar minha filha a Ti. Por favor, dá-me uma 

fé genuína”. Depois de orar, eu me acalmei um pouco. Logo após, meu marido 

e eu voltamos rapidamente para casa. Quando chegamos lá, fiquei muito 
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surpresa ao ver que minha filha dormia tranquilamente na cama. Eu queria 

acordá-la, mas minha mãe levantou a mão e disse com severidade: “Não a 

acorde. Ela está bem!” Foi quando descobri que muitos dos meus parentes 

estavam lá em casa. Então descobri que minha mãe me enganou para que eu 

fosse para casa para ela tentar me impedir de acreditar em Deus Todo-Poderoso. 

Eu pensei: “Hoje, Deus arranjou esse ambiente para mim. Deve ser algo que eu 

precise experimentar”. Assim, eu perguntei à minha mãe: “Mãe, minha fi lha 

está bem. Por que você me enganou para que eu viesse para casa?” Antes que 

eu pudesse terminar de falar, minha mãe ficou irada e gritou: “Eu fui à igreja e 

perguntei aos sacerdotes e aos líderes e eles disseram: ‘A Relâmpago do Oriente 

é perigosa. Você pode entrar, mas não pode sair’. Não acredite mais. Estou 

fazendo isso para seu próprio bem. Estou com medo de que você tenha tomado 

a senda errada”. Minha mãe também mencionou alguns rumores e calúnias do 

mundo religioso contra a Igreja de Deus Todo-Poderoso. Ouvindo minha mãe 

dizer essas coisas, pensei: “Minhas crenças não estão erradas. Eu estou 

seguindo a nova obra de Deus. Deus Todo-Poderoso, em quem acredito, é o 

Senhor Jesus que retornou, que, hoje em dia, está realizando a obra de julgar, 

castigar e purificar o homem. Acredito firmemente que esse é caminho 

verdadeiro. Por que eu renunciaria a isso? Quando os sacerdotes e líderes da 

igreja dizem: ‘Se você acredita na Relâmpago do Oriente, você pode entrar, mas 

não pode sair’, são apenas rumores e falácias destinadas a enganar as pessoas. 

Eu participo de encontros na Igreja de Deus Todo-Poderoso há mais de seis 

meses. Eu sei mais sobre isso do que vocês. A porta da Igreja de Deus Todo-

Poderoso está sempre aberta. Entrar ou sair é uma decisão somente sua. Isso é 

absolutamente o contrário do que os sacerdotes e líderes disseram. Desde que 

meus irmão e irmãs confirmaram o verdadeiro caminho nas palavras de Deus, 

eles obtiveram o suprimento de vida e encontraram a fonte de água viva. É por 

isso que eles não querem sair. Pela leitura da palavra de Deus Todo-Poderoso, 

nosso espírito é nutrido. Quem estaria disposto a voltar para as igrejas 

desoladas que não oferecem nenhum suprimento espiritual? Os sacerdotes e 

líderes da igreja não investigaram nada da obra de Deus Todo-Poderoso dos 

últimos dias. Eles não leram as palavras de Deus Todo-Poderoso e, mais ainda, 

não participaram de reuniões da Igreja de Deus Todo-Poderoso. Em que eles 

estão baseando suas palavras? Eles não estão inventando coisas do nada?” 
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Quando minha mãe viu que eu não estava falando nada, ela veio em minha 

direção com raiva, e me bateu algumas vezes. Ela, inclusive, me forçou a dizer 

palavras de traição a Deus. Doeu muito vê-la daquele jeito. Pensei que se não 

fosse pelos rumores fabricados pelos sacerdotes e líderes da igreja, como minha 

mãe poderia me forçar a não acreditar em Deus Todo-Poderoso? Então, eu disse 

à minha mãe: “Deus Todo-Poderoso é o retorno do Senhor Jesus. Acreditar 

Nele é a lei do céu e o princípio da terra. Tenho que crer até o fim!” Quando 

minha mãe me ouviu dizer isso, seus olhos ficaram vermelho de raiva. Ela gritou 

bem alto comigo: “Sou sua mãe. Você tem que me ouvir!” Vendo o quanto ela 

estava sendo irracional, eu não disse mais nada. Nesse momento, meus 

parentes também começaram a me criticar. Eles disseram muitas coisas para 

me forçar a trair Deus. Eu pensei: “Já dei as boas-vindas ao Senhor Jesus. O 

Deus no qual acredito é real, assim como a senda que sigo. Não trairei a Deus 

de jeito nenhum!” Eu queria muito aconselhá-los a investigar a obra de Deus 

dos últimos dias e não ser enganados pelos rumores dos sacerdotes e líderes da 

igreja e levados a condenar e resistir a Deus Todo-Poderoso. Contudo, vendo 

que eles tinham uma atitude de ódio à verdade e a Deus, senti que eles eram 

pessoas que não aceitariam a verdade. Não faria diferença o que eu dissesse, 

portanto, eu não disse mais nada a eles. Depois de um tempo, minha mãe e 

meus parentes saíram juntos. No entanto, minha mãe não desistiu da situação. 

Ela mandou meu irmão mais novo ir morar comigo. Todos os dias, ele ficava de 

olho em mim, como se eu fosse uma condenada. Ele me seguia onde quer que 

eu fosse. Foi assim que perdi minha liberdade pessoal. 

Dois dias mais tarde, quando minha família e eu jantávamos, minha mãe 

entrou de repente. Ela estava sorrindo de orelha a orelha e me disse em tom 

afetuoso: “Xiaoyou, veja quem está aqui!” A expressão e o tom de voz de minha 

mãe me fizeram pensar: “Quem será que chegou para fazer minha mãe ter essa 

reação toda? Isso não pode ser bom”. Nesse momento, a líder Liu e a amiga 

Wang da igreja entraram. Eu as cumprimentei pacificamente e pedi que 

sentassem. Depois que terminamos de comer, a líder Liu olhou para mim, 

sorriu e disse: “Xiaoyou! Não vamos usar meias palavras. De acordo com sua 

mãe, você está acreditando na Relâmpago do Oriente. Quero dizer a você que 

sua fé está equivocada. Você deve parar de crer neles. Sua família é católica há 

muitas gerações. Você não pode abandonar a Deus. Senão, Ele não vai querer 
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você. Nós viemos hoje para persuadi-la. Se não nos ouvir, quando descer ao 

inferno, você não poderá nos culpar. Xiaoyou, estamos fazendo isso pelo seu 

próprio bem. Seu marido não teria melhorado se sua mãe e eu não tivéssemos 

orado a Deus todos os dias. Se você continuar a crer na Relâmpago do Oriente, 

a doença de seu marido retornará. Se isso acontecer, ninguém vai se importar”. 

Quando a ouvi dizer essas coisas, meu coração parou e senti medo. Pensei: “No 

passado, meu marido esteve extremamente doente e mesmo gastando muito 

dinheiro, ele não melhorava. Finalmente, ele só conseguiu melhorar por causa 

das orações que fazíamos todos os dias. Se as coisas acontecessem como ela 

estava dizendo, e a doença do meu marido retornasse, o que eu faria?” 

Justamente quando eu estava me sentindo atordoada, um versículo das 

palavras de Deus surgiu em minha mente: “Deus Todo-Poderoso é um 

médico onipotente!” (de ‘Capítulo 6’ das Declarações de Cristo no princípio 

em “A Palavra manifesta em carne”). Quando pensei nesse versículo, acordei de 

repente. Estava certo. Eu creio em Deus Todo-Poderoso que é Deus que 

retornou. A volta ou não da doença de meu marido está nas mãos de Deus; não 

depende delas. Deus tem autoridade sobre tudo. Não há o que temer! Além 

disso, foi Deus quem curou a doença do meu marido. Não foram elas que 

fizeram isso. Nunca pensei que, para me fazer trair a Deus, usariam a doença 

do meu marido para me ameaçar. Elas queriam me fazer temer pelo bem-estar 

de minha família, para que eu negasse e traísse a Deus. Eram sinistras mesmo! 

Quando enxerguei seus motivos escusos, senti nojo delas. Não queria mais 

conversar com elas. 

Quando o líder Liu viu que eu não queria mais falar, ela disse de forma 

peculiar: “Parece que você é muito insistente! Nós falamos muito para você. 

Diga-nos qual é a sua posição sobre este assunto!” Como eles tinham falado 

apenas da doença do meu marido, fiquei um pouco incomodada. Contudo, 

quando lembrei que Deus tem autoridade sobre todas as coisas, fiquei confiante. 

Não importa o que acontecesse, eu não trairia a Deus. Juntei um pouco de 

coragem e disse a eles: “Deixe-me dizer a vocês, eu acredito com firmeza em 

Deus Todo-Poderoso! Não vou abandonar minha fé em Deus!” Quando ouviu o 

que eu disse, minha mãe rugiu: “Vamos! Nós vamos para a igreja orar”. Depois 

que ela disse isso, eles saíram bufando de raiva. Vendo o quanto eles eram 

perversos, não pude evitar sentir um pouco de medo. Eles estão indo orar, vão 
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orar para me amaldiçoar? O que posso fazer? Estando assim desamparada, 

coloquei-me diante de Deus e orei: “Deus Todo-Poderoso! Todos eles estão se 

colocando de um lado da linha de batalha e me sitiando! Sinto-me 

completamente sozinha, Deus! Não sei o que fazer. Estou muito assustada. Por 

favor, guia-me!” Depois que terminei de orar, lembrei-me de algumas palavras 

de Deus: “Você deve saber que todas as coisas no ambiente que o cerca 

existem por permissão Minha, Eu arranjo tudo isso. Veja 

claramente e satisfaça ao Meu coração no ambiente que Eu dei a 

você. Não tema, Deus Todo-Poderoso das hostes certamente estará 

com você. Ele os defende e Ele é o escudo de vocês” (de ‘Capítulo 26’ 

das Declarações de Cristo no princípio em “A Palavra manifesta em carne”). 

Com a iluminação e a orientação das palavras de Deus, meu coração ficou mais 

claro: “Sim! Deus é meu porto seguro. Com Ele ao meu lado, não tenho nada a 

temer. O líder e a amiga da igreja disseram essas coisas apenas para me deixar 

com medo de ir para o inferno, de minha família não ter paz e meu marido pegar 

uma doença, para que eu abandonasse Deus. Se eu ficasse tímida ou assustada, 

não teria sucumbido ao esquema de Satanás? A sorte, o destino final, os altos e 

baixos de meu marido e eu não dependem de ninguém, menos ainda dos 

sacerdotes e líderes da igreja. Eles estão nas mãos de Deus. É inútil para eles 

condenar e praguejar”. Quando pensei nisso, meu coração ficou em paz e não 

senti mais medo nenhum. Do fundo do meu coração, louvei e agradeci a Deus 

por me guiar com Suas palavras. Agradeci a Ele por me dar a fé e a força 

necessárias para perceber os esquemas de Satanás, para que eu não fosse 

perturbada nem enganada. 

Uma tarde, quando eu estava prestes a tirar um cochilo do meio-dia com 

meu filho, a irmã Zhao e a irmã Zhang vieram me perturbar. Depois que a irmã 

Zhao fez algumas ameaças a mim, a irmã Zhang agiu como se estivesse muito 

séria e disse: “É verdade. Nós entramos em contato com as pessoas da Igreja de 

Deus Todo-Poderoso no passado. Nós quase fomos enganadas por eles”. 

Quando a ouvi dizer isso, fiquei furiosa. Eu sabia que meus irmãos e irmãs eram 

absolutamente incapazes de fazer algo assim. Elas estavam apenas espalhando 

boatos e calúnias. Então, eu as questionei: “Como eles enganaram vocês?” A 

irmã Zhang disse em um tom aparentemente sério: “Não há como você saber! 

Eles me deram um livro!” Continuei perguntando: “Diga-me, qual foi o livro 
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que eles deram a você? Qual era o nome dele? Qual era o conteúdo do livro?” 

Elas me olharam com estranhamento e, depois de gaguejar um pouco, deram 

uma desculpa: “Eu esqueci”. Quando as ouvi dizer isso, pensei: “Vocês são 

freiras mesmo? Como ousam dar falso testemunho e incriminar os outros 

deliberadamente? Como podem ser tão desrespeitosas para com Deus? Vocês 

realmente creem Nele? Será que não têm medo de ser punidas por Ele?” Depois, 

a irmã Zhao me perguntou novamente: “Você vai trabalhar?” Eu respondi 

decidida: “Sim!” Ela me aconselhou com falsidade: “Não vá trabalhar. Ficar em 

casa e cuidar do seu filho é muito melhor!” Fiquei muito aborrecida com a 

hipocrisia delas. Então eu comecei a sair da sala e disse: “Cuidem da sua própria 

vida”. Vendo que não conseguiriam me perturbar, elas saíram desanimadas. 

Depois que saíram, fiquei incomodada e deprimida. Pensei que esse episódio 

recente, em que o líder da igreja e essas freiras vieram me perturbar, servia 

apenas para espalhar rumores, difamar e atacar Deus Todo-Poderoso e meus 

irmãos e irmãs ou espalhar mentiras. O objetivo deles era me ameaçar e 

enganar. Embora não tenha sido enganada pelas freiras e tenha, inclusive, 

refutado seus argumentos, eu fiquei muito agitada e não consegui me aquietar 

diante de Deus e ler Suas palavras depois que elas saíram. Meu irmão ainda 

estava me monitorando. Eu me sentia limitada enquanto orava, cantava hinos 

e lia a palavra de Deus. Fiquei particularmente constrangida. No meio do meu 

sofrimento, orei a Deus: “Deus Todo-Poderoso! Esse líder da igreja e essas 

freiras têm vindo me perturbar vez após outra. Estou muito incomodada e 

deprimida. Nesse momento, não sei como devo lidar com eles. Deus, ilumina-

me e me guia! 

Depois de orar, peguei meu aparelho de MP5 a tempo de ver um parágrafo 

da palavra de Deus. Ele dizia: “Aqueles que leem a Bíblia em igrejas 

majestosas a recitam todos os dias, mas ninguém compreende o 

propósito da obra de Deus. Nem um é capaz de conhecer Deus; além 

disso, nem um está de acordo com o coração de Deus. Todos eles são 

homens inúteis e vis, cada um se achando na posição de ensinar 

Deus. Embora ostentem o nome de Deus, eles intencionalmente se 

opõem a Ele. Embora se rotulem como crentes em Deus, eles são 

aqueles que comem a carne e bebem o sangue do homem. Todos 

esses homens são diabos que devoram a alma do homem, demônios 
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chefes que atrapalham propositalmente aqueles que tentam entrar 

na senda certa e pedras de tropeço que obstruem a senda daqueles 

que buscam a Deus. Apesar de serem ‘carne robusta’, como seus 

seguidores podem saber que são anticristos que conduzem o homem 

em oposição a Deus? Como podem saber que são diabos vivos que 

procuram especialmente almas para devorar?” (de ‘Todos os que não 

conhecem a Deus são pessoas que se opõem a Deus’ em “A Palavra manifesta 

em carne”). Depois que terminei de ler as palavras de Deus, entendi 

imediatamente. Esses sacerdotes e líderes da igreja são os anticristos muito 

religiosos que Deus revelou. Eu ponderei que, embora creiam em Deus, eles não 

buscam a verdade nem têm um coração reverente a Deus. Eles não investigaram 

a obra de Deus dos últimos dias e, também, blasfemaram contra Ele, 

condenaram Sua nova obra e espalharam rumores para enganar minha mãe 

para que ela me batesse, repreendesse e me colocasse em prisão domiciliar. 

Depois, eles me perturbaram, enganaram e ameaçaram repetidas vezes. 

Felizmente, com as palavras de orientação de Deus, eu não sucumbi aos seus 

esquemas de modo a traí-Lo. Os fariseus do passado também usaram todos os 

tipos de métodos sinistros para impedir que o povo judeu comum aceitasse o 

evangelho do Senhor Jesus. Eles, inclusive, usaram rumores para enganar as 

pessoas. Disseram que a obra do Senhor Jesus extrapolava o Antigo Testamento 

e que Ele não era o Messias que havia retornado. Isso fez com que o povo judeu 

comum apoiasse os fariseus quando eles pregaram o Senhor Jesus, que não 

tinha pecados, na cruz. O Senhor Jesus os criticou, dizendo: “Mas ai de vós, 

escribas e fariseus, hipócritas! porque fechais aos homens o reino 

dos céus; pois nem vós entrais, nem aos que entrariam permitis 

entrar” (Mateus 23:13). Quanto às ações dos sacerdotes, líderes da igreja e 

freiras, pensei nas palavras que meus irmãos e irmãs me comunicaram no 

passado sobre como distinguir a essência dos fariseus. Eu vi claramente que 

esses sacerdotes e líderes da igreja são basicamente os fariseus do passado. A 

fim de proteger seu próprio status e sustento, eles usam todos os meios 

possíveis para me impedir de crer em Deus Todo-Poderoso. Eles temem que eu 

pregue a obra de Deus Todo-Poderoso dos últimos dias para minha mãe e toda 

a minha família. Isso reduziria o tamanho de seu rebanho e a quantidade de 

doações que recebem a cada mês diminuiria. Eles estão de fato roubando as 
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ofertas de Deus e são os servos maus e anticristos que impedem as pessoas de 

entrar no reino dos céus! Vi com clareza a essência de anticristo deles e sabia 

como lidar com essas pessoas. Eles creem em Deus, mas resistem a Ele e são 

Seus inimigos. Como tal, devo abandoná-los. Mesmo sofrendo por causa da 

perturbação deles, eu tenho a orientação e o esclarecimento das palavras de 

Deus. A negatividade deles desenvolveu minha capacidade de distinguir e, além 

disso, permitiu-me ter alguma experiência prática em relação às palavras de 

Deus. Experimentei pessoalmente que as palavras de Deus são a verdade, o 

caminho e a vida. Além disso, tenho mais certeza de que Deus Todo-Poderoso 

é o verdadeiro Deus. Sinto-me mais feliz e firme em meu coração. Estou 

decidida em minha fé e, mesmo que Satanás me perturbe, não trairei a Deus. 

Estou determinada a testemunhar a Deus e a humilhar o diabo Satanás! 

Nunca pensei que depois de apenas dois dias de paz, eu encontrasse 

novamente a perturbação e coerção de Satanás. Certa noite, minha mãe, alguns 

de meus tios e tias, assim como minha tia-avó, vieram para me impedir de 

acreditar em Deus Todo-Poderoso. Quando vi essa situação, fiquei muito brava. 

Pensei: “Eu só acredito no verdadeiro Deus. Isso é um erro? Por que eles não 

param de falar disso?” Nesse momento, minha tia-avó disse de forma peculiar: 

“Xiaoyou, vamos! Vamos para casa para ver sua avó”. Quando a ouvi dizer isso, 

fiquei surpresa: “Eles estão aqui para me levar para a casa da minha mãe. Eles 

querem me trancar com minha avó, que é clinicamente louca! Como eles podem 

ser meus parentes? Como podem ser tão insensíveis!” Nesse momento, minha 

mãe pegou uma corda e correu em minha direção. Ela se ajoelhou no chão e 

amarrou meus pés. Eu fiquei muito aflita. Empurrei suas mãos enquanto 

gritava: “O que você está fazendo? Por que está me amarrando?” Ao ver isso, 

dois dos meus tios se aproximaram e pressionaram meus ombros para que eu 

não resistisse. Naquele momento, eu estava sentada no sofá e não conseguia me 

levantar. Clamei com urgência a Deus em meu coração: “Deus! Eles estão 

tentando me prender. Se eles conseguirem, eu serei incapaz de acreditar em Ti 

e não poderei voltar para a igreja. Deus! Concede-me fé e força e mostra uma 

saída para mim!” Depois que terminei de orar, meu corpo parecia cheio de 

energia. Eu lutei e gritei ao mesmo tempo: “O que estão tentando fazer? Soltem-

me!” Quando viram como eu estava resistindo ferozmente, eles me soltaram. 

Senti-me muito grata a Deus. Experimentei que se alguém confia mesmo em 
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Deus, verá os feitos de Dele e também sentirá, de forma muito real, a presença 

Dele ao seu lado, protegendo-o e vigiando-o o tempo todo. Pensei: “Nesse 

ambiente, devo oferecer meu coração sincero a Deus e humilhar 

completamente Satanás”. Então, eu disse firmemente a eles: “Quando se tratar 

de outros assuntos, eu ouvirei vocês. No entanto, com relação à fé em Deus, 

ouvirei somente a Ele! Eu já acredito com firmeza que Deus Todo-Poderoso é o 

Senhor que retornou. Não importa o quanto me obriguem, não serei 

influenciada!” Depois que decidi seguir a Deus, testemunhei Seus atos mais 

uma vez. Uma das minhas tias disse: “Não a amarrem. É inútil. Eu posso ver 

que ela acredita firmemente”. Assim, eles partiram desanimados. Depois que 

saíram, meu corpo ficou fraco e senti que estava exausta física e mentalmente. 

Não me restou uma gota de força. Deitei na minha cama e adormeci. Na manhã 

seguinte, quando pensei no que aconteceu na noite anterior, minhas emoções 

foram muito fortes. Quando me lembrei da maneira como meus parentes 

estavam me tratando, não pude deixar de pensar: “Ai! Minha mãe e meus 

parentes foram enganados pelos rumores espalhados pelos sacerdotes e líderes 

da igreja. Eles tentam me coagir sem parar. Quando tudo isso vai acabar?” 

Então pensei nos momentos em que eu estava com meus irmãos e irmãs. Nós 

buscávamos juntos a verdade, cumpríamos os deveres e ajudávamos uns aos 

outros. Não havia ninguém me intimidando e eu não precisava ficar em guarda. 

Eu tinha total liberdade. Cada dia era abundante e pacífico. Por outro lado, 

quando estou confinada em minha casa, não tenho liberdade alguma e, a cada 

dia, sinto que estou no limite. Não sei quando meus parentes ou as pessoas da 

antiga igreja virão. Nos dias bons, eles me repreendem com leveza. Nos ruins, 

eles me ameaçam. Estou oprimida pela dor e a miséria. Quero muito voltar para 

a igreja e participar de reuniões, cantar hinos e louvar a Deus com meus irmãos 

e irmãs. 

Imediatamente após esse incidente, aconteceu algo ainda mais inesperado. 

Um dia, meu marido e eu saímos para fazer compras. Depois que voltamos para 

casa, eu queria ler as palavras de Deus no meu aparelho MP5. No entanto, não 

consegui encontrá-lo. Fiquei tão ansiosa que andei de um lado para o outro na 

sala. Pensei: “Onde foi parar o meu MP5? Sem dúvidas, eu o deixei em casa. Por 

que não consigo encontrá-lo?” De repente, pensei que devia ter sido minha mãe 

quem o levou. Lembrei que houve um dia em que minha mãe entrou no meu 
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quarto e me viu lendo a palavra de Deus no MP5. Depois disso, ela vinha à 

minha casa com frequência e procurava por coisas. Eu tinha certeza de que não 

podia encontrar meu MP5 porque ela o tinha levado. Fiquei muito brava 

quando pensei nisso. Fui para a casa da minha mãe em fúria. Quando entrei 

pela porta, vi que ela estava conversando com meu segundo tio-avô naquele 

momento. Fui até ela e disse: “Mãe, você pegou meu MP5? Ele é meu. Se você 

pegou, devolva imediatamente”. Nunca pensei que minha mãe negaria com 

severidade. Quando notei seu olhar de desdém, eu disse com raiva: “Deixei meu 

MP5 em casa. Ninguém tocaria nele. Você é a única pessoa que está sempre 

vasculhando minhas coisas. Com certeza, foi você quem pegou. Devolva-me!” 

Questionada por mim, minha mãe respondeu em um tom de voz áspero: “Eu 

não vou devolver. Você nunca vai conseguir ele de volta pelas minhas mãos!” 

Depois, não importava o quanto eu insistisse, ela não queria me devolver. Não 

tive escolha a não ser ir para casa de mãos vazias. No caminho de volta, senti-

me muito infeliz. Pensei: “Eu não tenho mais o meu aparelho MP5. Não consigo 

mais ler as palavras de Deus. Antes, mesmo que minha mãe e outras pessoas 

me perturbassem, eu podia ler as palavras de Deus e ser orientada por elas. 

Assim, eu podia entender as intenções de Deus e ter fé e força para resistir aos 

ataques deles. Agora não tenho meu MP5. O que eu vou fazer? Sem as palavras 

de Deus, não é o meu fim?” Quanto mais pensava, mais sem direção eu me 

sentia e meu espírito se afundava no pessimismo. Eu estava muito infeliz. No 

meu momento de maior fraqueza e desânimo, as palavras de Deus me 

iluminaram. Uma canção das palavras de Deus flutuou no oceano da minha 

mente: “Hoje, a maioria das pessoas não tem esse conhecimento. Elas 

acreditam que o sofrimento é sem valor, que foram renunciadas 

pelo mundo, que sua vida familiar tem problemas, que não são 

amadas por Deus e sua perspectiva é sombria. O sofrimento de 

algumas pessoas atinge um certo ponto e seus pensamentos se 

transformam em morte. Esse não é o verdadeiro amor a Deus; tais 

pessoas são covardes, não têm perseverança, são fracas e 

impotentes! […] Assim, durante estes últimos dias vocês devem dar 

testemunho de Deus. Não importa quão grande seja o sofrimento de 

vocês, devem continuar até o fim e, mesmo em seus últimos suspiros, 

ainda assim vocês devem ser fieis a Deus e ficar à mercê de Deus; só 
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isso é realmente amar a Deus e apenas isso é o testemunho forte e 

retumbante” (de ‘Busque amar a Deus, não importa quão grande seja seu 

sofrimento’ em “Seguir o Cordeiro e cantar cânticos novos”). Com a orientação 

das palavras de Deus, entendi que Ele esperava que eu O testemunhasse sob 

tais circunstâncias. Mesmo que as coisas ficassem muito difíceis, eu tinha que 

ser fiel a Deus até o fim e não perder a fé Nele. Quando pensei em toda a coerção 

que havia enfrentado, percebi: cada incidente é uma batalha no mundo 

espiritual. Satanás estava usando todos os tipos de métodos para me derrubar 

aos poucos. No momento, ele tirou de mim minha “vida e nutrição espiritual”. 

Ele não quer engolir minha alma? Satanás é mesmo uma besta. Não devo 

sucumbir aos seus esquemas. Mesmo que meu MP5 tenha sumido, ainda tenho 

Deus. Ele ainda me iluminará e me guiará. Acredito que se eu confiar em Deus 

em cada momento, Ele me ajudará a superar todas as dificuldades e privações. 

Independentemente de quais circunstâncias eu enfrentar no futuro, enquanto 

houver fôlego em meu corpo, devo ser testemunha de Deus. As palavras Dele 

me guiaram mais uma vez e me deram a fé que eu precisava para seguir adiante. 

Experimentando esses episódios de coerção e dificuldades, vi o poder e a 

autoridade das palavras de Deus. Sempre que fiquei muito pessimista, fraca, 

confusa e perplexa, as palavras de Deus me deram a fé e força que eu precisava 

ver enxergar os esquemas de Satanás e dar testemunho de Deus. Também pude 

ver que Deus estava ao meu lado o tempo todo. Ele foi meu sustento e abriu o 

caminho para mim. Minha fé em Deus aumentou pouco a pouco. Da mesma 

forma, meu desejo de deixar minha família tornou-se cada vez mais intenso. 

Preciso me apressar para escapar desse “covil do tigre” e voltar para a igreja e 

meus irmãos e irmãs. Assim, orei a Deus e a Ele confiei esse assunto. Eu pedi a 

Deus para me guiar. Depois de alguns dias, esquivei-me da vigilância do meu 

irmão e consegui escapar de casa. Mais uma vez, voltei para a Igreja de Deus 

Todo-Poderoso para viver uma vida de igreja e cumprir deveres doando o 

melhor de minhas habilidades. Finalmente, aquele mais de um mês de 

dificuldades havia chegado ao fim. A depressão e a inquietude em meu coração 

desapareceram como fumaça ao vento. Agradeço a Deus por me guiar para me 

libertar da influência obscura de Satanás e escapar do “covil do tigre” e, mais 

uma vez, retornar à família de Deus. 

Essa experiência permanece fresca na minha memória. Nela, enxerguei 



264 

 

claramente o amor de Deus, a salvação, e vi que Ele estava ao meu lado me 

protegendo a cada momento, evitando que eu fosse enganada e engolida por 

Satanás. Ao mesmo tempo, essa experiência especial também me permitiu 

aprender a distinguir os sacerdotes, os líderes da igreja e outros. Eles 

condenaram e blasfemaram freneticamente contra Deus Todo-Poderoso, 

iniciaram rumores e deram falso testemunho para me enganar. Usaram todos 

os tipos de truques para me impedir de seguir Deus Todo-Poderoso. Eles são 

pedras de tropeço que nos atrapalham a aceitar a obra de Deus dos últimos dias, 

receber Sua salvação e ser ganho por Ele. São demônios satânicos que estão 

aqui para devorar a alma do homem! Foi nessa época que finalmente entendi o 

verdadeiro significado das seguintes palavras que Deus Todo Poderoso proferiu: 

“Crédulos e incrédulos não são compatíveis, ao contrário, se opõem 

uns aos outros” (de ‘Deus e o homem entrarão em descanso juntos’ em “A 

Palavra manifesta em carne”). Compreendi que, embora os sacerdotes, os 

líderes, as freiras, os membros da igreja e minha mãe creiam em Deus 

superficialmente, eles não entendem Sua voz e não O reconhecem. Recusam-se 

a aceitar a obra de Deus que retornou. Da mesma forma, Deus não reconhece a 

fé deles. Aos olhos De Deus, eles são incrédulos. São o joio revelado pela obra 

de Deus nos últimos dias. São, em essência, demônios e anticristos que se 

opõem a Deus. Além disso, também vi que a coerção dos membros da família e 

a perturbação das pessoas religiosas são ataques provenientes de Satanás. São 

intensas batalhas espirituais. Satanás quer usar essas coisas para me perturbar, 

para me fazer renunciar ao caminho verdadeiro, trair Deus, entrar em seu 

“abraço”, perder a chance de ser salva por Deus e ser destruída junto com ele 

no inferno. No entanto, a sabedoria de Deus se exerce com base nas tramas de 

Satanás. Quando Satanás ataca e me perturba, Deus ainda está me guiando e 

liderando a todo momento para que eu possa experimentar Suas palavras, 

aprender a distinguir e obter entendimento delas, e para que minha fé em Deus 

também pode ser aperfeiçoada. Assim minha fé será mais verdadeira e decidida. 

Agradeço a Deus por me guiar e me ajudar a entender parte da verdade no curto 

tempo de um mês. Agora eu sei o que é bom e o que é mal, o que é beleza e o 

que é feiura. Minha fé em Deus foi fortalecida e me aproximei mais Dele. A dor 

é verdadeiramente uma bênção de Deus! No futuro da minha vida de fé, estou 

disposta a experimentar ainda mais a obra de Deus Todo-Poderoso e a segui-
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Lo até o fim! 
 

23. Uma batalha 

Por Zhang Hui, China 

Meu nome é Zhang Hui e, em 1993, minha família inteira passou a crer no 

Senhor Jesus. Eu era um buscador entusiasmado, então rapidamente me tornei 

pregador. Eu costumava viajar a diferentes igrejas para trabalhar e pregar. 

Depois de alguns anos, deixei meu emprego e comecei a servir ao Senhor em 

tempo integral. No entanto, por alguma razão desconhecida, a fé e o amor de 

meus irmãos e irmãs gradualmente se esfriaram, crescendo o ciúme e a 

discórdia entre os colaboradores. Também senti que meu espírito se extinguia, 

e não me sobrou mais nada sobre o que pregar. Em 2005, minha esposa teve 

câncer e morreu logo em seguida. Para mim, foi um enorme golpe e me tornei 

ainda mais fraco. Certo dia, fui à casa de meu primo e conheci duas irmãs que 

pregaram o evangelho do reino de Deus Todo-Poderoso. Ao longo de vários dias 

de comunhão e debate, passei a crer verdadeiramente que o Senhor Jesus havia 

retornado e que Ele é Deus Todo-Poderoso encarnado. Através da leitura das 

palavras de Deus Todo-Poderoso, meu coração sedento foi regado e suprido, e 

eu saboreei a doçura da obra do Espírito Santo, entendendo muitas verdades e 

mistérios que nunca antes compreendera. No entanto, bem quando estava 

imerso na alegria do reencontro com o Senhor, as tentações e ataques de 

Satanás vieram rastejando cada vez mais perto de mim… 

Certa tarde, eu praticava devoções espirituais quando houve uma batida 

repentina na porta. Ao abrir, encontrei o pastor Li Yang e o colaborador Wang 

Jun de minha antiga igreja parados do lado de fora. Sobressaltado com a 

surpresa, me perguntei: “O que eles estão fazendo aqui? Será que ficaram 

sabendo da minha fé em Deus Todo-Poderoso? Antes, quando os irmãos e 

irmãs que eram bons buscadores começavam a crer em Deus Todo-Poderoso, o 

pastor Li e o colaborador Wang os amedrontavam com boatos e incitavam suas 

famílias a coagi-los a se afastarem da Igreja de Deus Todo-Poderoso. Eles 

faziam tudo o que podiam para impedi-los de seguir Deus Todo-Poderoso. Não 

sei que tipo de tática eles vão usar para me perturbar hoje”. Eu os cumprimentei 

e os convidei a sentar. Logo depois, minha filha Xiaoyan e meu filho Dayong 

também retornaram. Fiquei intrigado: meus filhos haviam dito que estavam 
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muito ocupados com o trabalho, então por que os dois voltariam para casa hoje? 

Será que o pastor Li os fez vir? Parecia que Li Yang e Wang Jun tinham vindo 

preparados! Apressadamente orei a Deus: “Deus Todo-Poderoso! Hoje eles 

definitivamente vieram para me impedir e incomodar. Deus, minha estatura é 

pequena demais. Imploro que me guie e me ajude a lidar com eles. Estou 

disposto a ser Tua testemunha!” Depois de orar, meu coração se acalmou. 

Naquele momento, Li Yang deu um sorriso dissimulado e disse: “Irmão Zhang, 

ouvi dizer que você agora acredita na Relâmpago do Oriente. É verdade? Não 

importa quanta verdade haja na Relâmpago do Oriente, nós não podemos 

aceitá-la. Irmão Zhang, todos nós cremos no Senhor há muitos anos, e 

pregamos e trabalhamos por Ele. Todos estamos esclarecidos do fato de que o 

Senhor Jesus foi crucificado e Se tornou uma oferta pelo pecado, que nos 

redimiu de nossos pecados. Também desfrutamos a rica graça, a paz e alegria a 

nós concedidas pelo Senhor, por isso devemos defender o nome e o caminho do 

Senhor em todos os momentos. Não podemos crer em outro Deus. Afastar-se 

do Senhor Jesus e crer em Deus Todo-Poderoso não é uma traição ao Senhor?” 

Eu disse calmamente: “Irmão Li, quando falamos, devemos ser objetivos e 

práticos, sustentar nossas alegações com evidências e não fazer condenações 

arbitrárias. Você já examinou o caminho da Relâmpago do Oriente? Leu as 

palavras de Deus Todo-Poderoso? Você nunca a investigou, então como pode 

chegar à conclusão de que eu traí o Senhor ao aceitar a Relâmpago do Oriente? 

Você sabe de onde vem a verdade? Sabe quem expressa a verdade? O Senhor 

Jesus disse: ‘Eu sou o caminho, e a verdade, e a vida’ (João 14:6). Deus é 

a verdade! Como pode dizer que, não importa quanta verdade haja na 

Relâmpago do Oriente, você não a aceitará? Isso não é resistir intencionalmente 

à verdade e a Deus? Se fizéssemos isso, sequer contaríamos como crentes no 

Senhor? Para ser honesto, porque os pastores e presbíteros do mundo religioso 

resistem abertamente e condenam a obra de Deus Todo-Poderoso nos últimos 

dias, quando comecei a crer em Deus Todo-Poderoso, também tive medo de que 

estivesse errado e pudesse me perder. Mais tarde, porém, li muitas palavras de 

Deus Todo-Poderoso e descobri que todas elas são verdade, que revelam muitos 

mistérios, como os mistérios do plano de gestão de 6 mil anos de Deus e a 

verdade interna dos três estágios da obra, os mistérios de Deus Se tornando 

carne, a verdadeira história interna da Bíblia e muito mais. Toda confusão e 
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dificuldade que enfrentei em meus muitos anos de crença no Senhor foram 

resolvidas pelas palavras de Deus Todo-Poderoso. Quanto mais leio as palavras 

de Deus, mais sinto que essas são as declarações do Espírito Santo, que são a 

voz de Deus. Eu creio firmemente que Deus Todo-Poderoso é o Senhor Jesus 

que retornou, e que o Senhor está Se manifestando a nós! Irmão Li, irmão Wang, 

Deus Todo-Poderoso e o Senhor Jesus são o mesmo Deus. Crer em Deus Todo-

Poderoso é acolher a vinda do Senhor! Pensemos nisto. Quando o Senhor Jesus 

veio operar, muitos deixaram o templo para segui-Lo. Naquele tempo, 

certamente havia muitas pessoas que os julgavam, dizendo que eles haviam 

traído Deus Jeová e que eram culpados de apostasia. Agora todos sabemos que, 

embora a obra de redenção do Senhor Jesus fosse diferente da obra de emissão 

da lei de Deus Jeová, e que o nome de Deus também mudasse, o Senhor Jesus 

e Jeová são o mesmo Deus. Crer no Senhor Jesus não é trair Deus Jeová, mas 

acompanhar os passos de Deus e ganhar Sua salvação. Na verdade, aqueles que 

creram em Deus Jeová, mas não seguiram o Senhor Jesus, foram os que 

verdadeiramente abandonaram e traíram a Deus. O mesmo vale para hoje. 

Muito embora a obra de julgamento de Deus Todo-Poderoso nos últimos dias 

não seja a mesma obra de redenção do Senhor Jesus e o nome de Deus tenha 

mudado, Deus Todo-Poderoso e o Senhor Jesus são o mesmo Deus. Esse é um 

fato inegável. Na Era da Graça, a obra de redenção do Senhor Jesus apenas 

perdoou os pecados do homem, mas não absolveu o homem de seus caracteres 

satânicos e natureza pecaminosa. A obra de julgamento de Deus Todo-Poderoso 

nos últimos dias consiste em resolver os caracteres satânicos do homem e sua 

natureza pecaminosa, salvá-los completamente, fazê-los se livrar da influência 

de Satanás e ser ganhos por Deus. É evidente que esses dois estágios da obra 

são complementares, estreitamente ligados e aprofundados à medida que 

progridem. Isso verdadeiramente é feito por um Deus. Minha crença em Deus 

Todo-Poderoso não é uma traição ao Senhor Jesus. É acompanhar os passos do 

Cordeiro. Se apenas crermos no Senhor Jesus e nos recusarmos a seguir Deus 

Todo-Poderoso, não só seremos iguais aos fariseus, que creram somente em 

Deus Jeová e rejeitaram o Senhor Jesus, perdendo a salvação de Deus, mas 

também sofreremos a punição de Deus. Somente isso é verdadeira resistência e 

traição ao Senhor! Vocês não diriam isso?” 
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Quando Li Yang me ouviu dizer aquilo, ele pareceu muito desconfortável, 

e Wang Jun tentou amenizar a situação, dizendo: “Presbítero Zhang, o pastor 

Li está lhe dando este conselho por um senso de responsabilidade por sua vida, 

temendo que você possa tomar a senda errada. Você tem acreditado no Senhor 

há muitos anos e juntamente servido ao Senhor. Não foi fácil passar por todos 

esses altos e baixos ao longo dos anos. Você é presbítero em nossa igreja e muito 

deu pelo trabalho dela. Todos os nossos irmãos e irmãs o respeitam e confiam 

em você, mas deixar a igreja e crer em Deus Todo-Poderoso tem sido tão 

decepcionante para eles! Presbítero Zhang, por favor, volte logo!” 

Li Yang assumiu o comando, tentando me persuadir, dizendo: “O irmão 

Wang está certo. Você trabalhou arduamente todos esses anos. Como pode 

descartar tão arrogantemente o prestígio e o status que construiu na igreja? É 

uma vergonha! Volte agora. Todo mundo está esperando você voltar! Nossa 

igreja instalou uma casa de repouso, fizemos conexões com igrejas no exterior 

e elas estão nos dando apoio financeiro. Se você voltar, lhe providenciaremos 

um carro imediatamente. Se quiser administrar a casa de repouso, ou a igreja, 

ou continuar cuidando das finanças dela, tudo depende de você. O que quiser 

fazer está bem!” Quanto mais os ouvia, mais sentia que algo estava errado. O 

que estavam dizendo não se parecia em nada com as coisas que os crentes no 

Senhor diriam. A tentação de Satanás ao Senhor Jesus, conforme contada na 

Bíblia, me veio à mente: “Novamente o Diabo O levou a um monte  muito alto; 

e mostrou-Lhe todos os reinos do mundo, e a glória deles; e disse-Lhe: Tudo 

isto Te darei, se, prostrado, me adorares” (Matteus 4:8-9). Todas essas coisas 

que eles estavam dizendo não tinham exatamente o mesmo sentimento, o 

mesmo tom do que Satanás disse? Não era uma tentação de Satanás? O objetivo 

deles em me seduzir com fama, status e riqueza era me fazer virar as costas ao 

caminho verdadeiro e trair a Deus Todo-Poderoso. Era uma artimanha de 

Satanás! Por mais de dez anos, eu havia acreditado em Deus e finalmente 

acolhera o retorno do Senhor. Eu não podia cair na artimanha de Satanás agora, 

senão me arrependeria minha vida inteira. Percebi então que Deus estava me 

conduzindo, me guiando, para que eu pudesse reconhecer o astuto esquema 

deles. Pensando nisso, afirmei com firmeza: “Eu não cri no Senhor esses anos 

na esperança de acolher Seu retorno? Agora que Ele retornou, minha única 
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escolha é ir com Deus. Não tentem mais me persuadir. Não retornarei mais à 

religião”. 

Nesse momento, minha filha me disse em lágrimas: “Pai. Por favor, ouça-

nos! Mamãe faleceu recentemente e já estamos sofrendo o bastante. Se você 

continuar crendo na Relâmpago do Oriente, como vamos encarar os irmãos e 

irmãs de nossa igreja no futuro? Nossos irmãos e irmãs nos abandonarão!” 

Vendo meus filhos repletos de lágrimas, senti muita dor e sofrimento em meu 

coração. Pensei em como estiveram tristes por terem acabado de perder a mãe 

e como seriam ridicularizados e abandonados devido à minha fé em Deus Todo-

Poderoso. Eu realmente não tinha coragem de permitir que eles passassem 

mais qualquer sofrimento. Eu me senti em profundo conflito no meu coração: 

se eu concordasse com as condições estabelecidas por Li Yang e Wang Jun para 

retornar à religião, minha família poderia viver em harmonia; se eu não 

seguisse a última encarnação de Deus, que veio entre os homens para salvar a 

humanidade, isso seria uma traição a Deus, e eu perderia minha chance de 

salvação. Eu estava num dilema sobre qual escolha fazer. Em meio a essa dor, 

tudo o que pude fazer foi clamar silenciosamente a Deus: “Oh Deus, estou entre 

a cruz e a espada, e meu coração é fraco. Imploro que me dê fé e força para que 

eu possa me libertar de suas perturbações e me tornar resoluto em minha fé de 

seguir a Ti”. Depois de orar, pensei em algumas palavras de Deus que eu havia 

lido poucos dias antes: “Vocês devem ficar acordados e esperando a 

todo momento, e devem orar mais diante de Mim. Vocês devem 

reconhecer os diversos planos e os métodos astutos de Satanás, 

conhecer o espírito, conhecer as pessoas e ser capazes de discernir 

todos os tipos de pessoas, assuntos e coisas; […] As muitas 

características horrendas de Satanás se apresentam a vocês; vocês 

param e retrocedem ou se levantam e caminham adiante confiando 

em Mim? Exponham completamente as feições feias e corruptas de 

Satanás, não poupem sentimentos nem mostrem misericórdia!” (de 

‘Capítulo 17’ das Declarações de Cristo no princípio em “A Palavra manifesta 

em carne”). As palavras de Deus Todo-Poderoso me deram força e serviram 

como um lembrete de que devo aprender a ter discernimento. O que eu tinha 

encontrado naquele dia era repleto de engano e artimanha de Satanás. Eles 

usaram status, dinheiro e minhas próprias emoções para me tentar e atacar, 
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causando uma perturbação em meu coração com o objetivo de me fazer trair a 

Deus. Definitivamente, eu não podia cair na armadilha de Satanás nem em seus 

truques! Então, eu disse aos meus filhos: “Xiaoyan, Dayong, investiguei e tenho 

clareza. Deus Todo-Poderoso é o Deus verdadeiro, e Suas palavras e obra são a 

verdade e o caminho verdadeiro. Por tantos anos, ansiamos pela volta do 

Senhor, e hoje encontramos os passos de Deus e o caminho verdadeiro. Isso é 

mais precioso do que qualquer coisa. Não podemos desistir do caminho 

verdadeiro apenas porque temos medo de ser abandonados pelos outros. Se nos 

abandonam, se não nos querem mais, não há nada de assustador nisso. As 

pessoas sempre podem continuar vivendo depois que os outros lhes dão as 

costas, mas se crermos em Deus e não procurarmos ou investigarmos o 

caminho verdadeiro, se perdermos a chance de ser arrebatados pelo Senhor e 

formos expulsos e eliminados pela obra de Deus nos últimos dias, nós 

estaremos arruinados. Certamente encontraremos um desastre e seremos 

punidos! Que significado teria nossa vida então? Xiaoyan, Dayong, vocês não 

entendem. Se investigassem a obra de Deus Todo-Poderoso com seriedade, 

vocês reconheceriam que Deus Todo-Poderoso é o Senhor Jesus que retornou”. 

Quando Li Yang e Wang Jun viram quanta resolução eu tinha em minhas 

crenças, tudo o que eles puderam fazer foi partir em impotente frustração. 

Poucos dias depois, Li Yang e Wang Jun vieram novamente à minha casa. 

Dessa vez, não me exortaram a voltar para a igreja, mas usaram o casamento 

para me tentar. Li Yang disse: “Irmão Zhang! Sua esposa faleceu, sua filha se 

casou e seu filho não está em casa. Você está sozinho. Você realmente deveria 

ter alguém aqui para cozinhar para você. A irmã Wang de nossa igreja também 

está solteira agora e é bem abastada. Nossa igreja pode ajudar vocês dois a 

formarem um par, e então vocês poderão servir ao Senhor juntos. O que acha? 

Você deveria pensar um pouco mais. Nossos irmãos e irmãs na igreja estão 

orando por você, esperando que volte logo. Você não deve seguir essa via em 

escuridão!” A irmã Wang me ligou naquela noite e, durante a ligação, insistiu 

continuamente para que eu voltasse à igreja. Ela também disse que, se eu 

estivesse com pouco dinheiro para o casamento do meu filho, 100.000 ou 

200.000 yuans, bastava que eu dissesse uma palavra… Ao ouvi-la dizer isso e 

pensando em como a irmã Wang sempre tinha sido boa com minha família e 

cuidado muitas vezes de minha filha, senti uma profunda gratidão por ela. 
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Fiquei em conflito, pois sabia que a irmã Wang tinha vindo me aconselhar por 

bondade de seu coração, e eu realmente não queria dizer nada que a 

machucasse. Então, com o coração pesado, eu disse: “Irmã Wang, eu sei que 

você sempre cuidou da minha família e agradeço por isso”. Depois que 

encerramos nossa ligação, senti uma batalha sendo travada em meu coração. 

Eu sempre respeitara a irmã Wang, mas hoje havia magoado seus sentimentos 

e me sentia péssimo por isso! No entanto, foi a proteção de Deus que me salvou 

de ser seduzido por suas palavras e trair a Deus Todo-Poderoso. 

Certo dia, eu estava trabalhando nos campos quando o pastor Li me 

encontrou e disse: “Irmão Zhang, mesmo que não pense em si mesmo, você 

precisa pensar em seus filhos. Dayong acabou de ficar noivo, e toda a família de 

sua noiva crê no Senhor. Se eles descobrirem que você crê em Deus Todo-

Poderoso, ainda a deixarão se casar com sua família? Isso não seria desastroso 

para os planos de casamento de Dayong? Você deveria pensar um pouco mais 

nisso”. Quando ouvi o que o pastor Li tinha a dizer, pensei comigo mesmo: 

“Para me levar de volta à igreja, eles estão usando até o casamento do meu filho 

para me ameaçar. O que minha aceitação da obra de Deus nos últimos dias tem 

a ver com o casamento do meu filho? Além do mais, meu filho e sua noiva estão 

tão apaixonados, por que não se casariam apenas porque eu creio em Deus 

Todo-Poderoso?” Então, disse a ele muito calmamente: “Se meu filho se casa 

ou não está tudo nas mãos de Deus, e não tem nada a ver com a minha crença 

em Deus Todo-Poderoso. Como determinei que Deus Todo-Poderoso é o 

Senhor Jesus que retornou, eu O seguirei até o fim. Meus filhos ainda podem 

não ter clareza disso e nós temos nossos mal-entendidos, mas um dia eles me 

entenderão”. 

Certo dia, fui à oficina de solda elétrica do meu filho e vi que ele esteve 

deitado em sua cama o dia todo e não estava trabalhando, então fiquei intrigado 

e perguntei o que estava acontecendo. Ele parecia deprimido e disse em voz 

baixa: “Pai, minha noiva ligou e disse que, se você está decidido a crer na 

Relâmpago do Oriente, ela não se casará comigo”. Ouvir isso realmente me 

chocou e enraiveceu, e pensei: “Li Yang e os outros odeiam que eu creia em Deus 

Todo-Poderoso e basta que eles me ataquem sozinho. Como podem usar algo 

tão importante quanto o casamento do meu filho para me ameaçar?” Vendo  

meu filho tão cabisbaixo, eu me senti terrível. Lágrimas encheram meus olhos. 
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Meu filho continuou: “Ela também diz que, se você não voltar à igreja e eu ainda 

quiser me casar, teria de fazer três promessas a ela. Primeiro, eu teria de 

encerrar nosso relacionamento de pai e filho. Segundo, eu não poderia cuidar 

de você na velhice. Terceiro, eu teria de cortar todos os laços familiares com 

você. Pai, por favor, apenas volte para a igreja pelo bem da nossa família”. As 

palavras do meu filho trespassaram meu coração como uma faca. Pensei comigo 

mesmo: “Só porque eu creio no caminho verdadeiro, eles forçaram meu filho a 

cortar os laços comigo. Por que é tão difícil crer no caminho verdadeiro?” Conti 

as lágrimas e disse ao meu filho: “Filho, eu preciso crer em Deus Todo-Poderoso 

e concordo com as exigências da sua noiva. Daqui em diante, não o farei se 

misturar mais com isso. Vivam uma vida feliz juntos”. Eu me virei e saí da loja, 

mas enquanto caminhava pela rua, não pude mais conter as lágrimas. Quando 

cheguei em casa, me ajoelhei no chão e clamei em ruidosamente: “Ó Deus Todo-

Poderoso! Sinto tanta dor! Ó Deus, eu sei que esse é o caminho verdadeiro e que 

Tu vieste, e eu não posso deixar de seguir a Ti. Mas desde que aceitei Tua obra 

dos últimos dias, pessoas me importunaram e agora meu filho até quer encerrar 

nosso relacionamento de pai e filho. Ó Deus! Minha estatura é pequena demais, 

e simplesmente não consigo passar por isso sozinho. Peço que me guie e me dê 

fé, para que eu possa permanecer firme…” Depois de orar, abri meu livro de 

hinos e li este hino das palavras de Deus: “Quando encara sofrimentos, 

você deve ser capaz de não considerar a carne e de não se queixar de 

Deus. Quando Deus Se esconde de você, você deve ser capaz de ter 

fé para segui-Lo e manter seu antigo amor sem permitir que 

fraqueje ou desapareça. Não importa o que Deus faça, você deve se 

submeter ao Seu desígnio e estar mais disposto a amaldiçoar sua 

própria carne do que se queixar Dele. Quando encara provações, 

você deve satisfazer Deus apesar de qualquer relutância em se 

afastar de algo que você ama ou de chorar amargamente. Somente 

isso pode ser chamado de verdadeiro amor e fé” (de ‘Como ser 

aperfeiçoado’ em “Seguir o Cordeiro e cantar cânticos novos”). Ao ler as 

palavras de Deus, senti Deus me confortando e encorajando, dando-me fé e 

permitindo-me entender Sua vontade: Deus espera que eu confie Nele, me 

mantenha fiel a Ele e não O traia, não importa que ambiente adverso ou 

provação recaia sobre mim. Pensei nos colaboradores da minha antiga igreja, 
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que não paravam de vir me importunar e pressionar cada vez mais, e ainda 

assim, toda vez que eu estava nas profundezas do sofrimento, desde que orasse 

a Deus e confiasse em Nele com sinceridade, Suas palavras sempre me 

iluminavam e guiavam, dando-me força e mostrando-me a senda para prática. 

Afinal, eu não estava sozinho, pois Deus estava sempre ao meu lado. Naquele 

momento, a força retornou ao meu coração, e fiquei disposto a suportar a dor e 

me separar das coisas que eu mais estimava para satisfazer a Deus — 

definitivamente eu não trairia a Deus nem retornaria. 

No dia seguinte, a irmã Gao e a irmã Zhao, da Igreja de Deus Todo-

Poderoso, vieram à minha casa, e contei a elas o que havia acontecido nos 

últimos dias. “Irmão, como você se sente sobre essas  coisas que lhe 

sucederam?”, perguntou a irmã Gao. Pensei por um momento e disse: “No 

começo, pensei que o pastor Li e os outros estavam agindo no meu melhor 

interesse, embora não tivessem investigado a obra de Deus Todo-Poderoso nos 

últimos dias e não a entendessem. Mas jamais teria pensado que eles usariam 

algo tão importante quanto o casamento do meu filho para me ameaçar. Para 

mim, isso é realmente difícil de entender”. A irmã Zhao disse: “Irmão, que tal 

lermos uma passagem das palavras de Deus? Deus Todo-Poderoso disse: ‘Em 

cada passo da obra que Deus faz no interior das pessoas, 

externamente ela parece ser interações entre pessoas, como se 

nascesse de arranjos humanos ou de interferência humana. Mas nos 

bastidores, cada passo da obra e tudo o que acontece, é uma aposta 

feita por Satanás diante de Deus e requer que as pessoas 

permaneçam firmes em seu testemunho a Deus. Veja quando Jó foi 

provado, por exemplo: Nos bastidores, Satanás estava fazendo uma 

aposta com Deus e o que aconteceu a Jó foram as ações dos homens 

e a interferência dos homens. Por trás de cada passo que Deus faz 

em vocês está a aposta de Satanás com Deus — por trás disso tudo 

há uma batalha. […] Tudo o que as pessoas fazem exige que elas 

paguem um certo preço em seus esforços. Sem dificuldade real, elas 

não podem satisfazer a Deus, elas nem chegam perto de satisfazer a 

Deus, e estão apenas jorrando expressões vazias!’ (de ‘Apenas amando 

a Deus é que verdadeiramente se crê em Deus’ em “A Palavra manifesta em 

carne”). As palavras de Deus revelam a verdadeira natureza da batalha sendo 
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travada no mundo espiritual. Quando nos deparamos com tais coisas, 

externamente parece que os líderes religiosos estão nos importunando, mas, na 

realidade, uma batalha está sendo travada no mundo espiritual, e Satanás está 

disputando com Deus pelo homem. Na verdade, muitos líderes de 

denominações religiosas reconhecem em seus corações que as palavras 

expressas por Deus Todo-Poderoso são a verdade, mas como a obra de 

julgamento que Deus realiza nos últimos dias através de palavras está tão longe 

de ser compatível com suas próprias noções e imaginações, e destrói seu sonho 

de simplesmente serem abençoados e elevados ao céu, eles se opõem 

obstinadamente e se recusam a aceitar a nova obra de Deus. Além disso, têm 

medo de que, se mais pessoas aceitarem a obra de Deus Todo-Poderoso, eles 

então perderão seu status e meio de subsistência, e assim fazem tudo o que 

podem para obrigar as pessoas e impedi-las de se voltarem para Deus Todo-

poderoso, fazendo-as desistir do caminho verdadeiro e trair a Deus. Na verdade, 

eles são a personificação de Satanás no mundo espiritual e, na realidade, 

atrapalhar os demais a se voltarem para Deus é Satanás tentando devorar as 

pessoas. Contanto que possamos discernir a intenção e motivação por trás de 

suas ações e comportamentos, seremos capazes de entender completamente 

sua essência. Quando Jó estava passando por provações, os olhos físicos das 

pessoas lhes diziam que ladrões estavam levando os bens de Jó, mas no mundo 

espiritual, Satanás e Deus estavam fazendo uma aposta. Naquele tempo, 

embora Jó não soubesse que uma batalha estava eclodindo no mundo espiritual, 

ele escolheu sofrer toda aquela dor e até amaldiçoar o dia em que nasceu, em 

vez de culpar a Deus. Ainda assim, ele exaltou o nome de Jeová e foi testemunha 

de Deus, envergonhando o diabo Satanás e ganhando o louvor de Deus. Sendo 

agora sitiados por Satanás, embora tenhamos sofrido a dor da coação e do 

abandono, e perdido os prazeres transitórios da carne, mantivemos o caminho 

verdadeiro, fomos testemunhas de Deus e obtivemos o louvor Dele. A dor que 

sofremos valeu tanto a pena!” Ao ouvir as palavras de Deus Todo-Poderoso e a 

comunhão da irmã, meu coração se alegrou, e eu disse: “Sim, antes fui ignorante 

e não havia entendido completamente a essência de meus colaboradores em 

minha antiga igreja. Pensei que eles estavam agindo no meu melhor interesse. 

Apenas hoje entendo que eles são o Satanás da vida real. Somente através desta 

comunhão agora tenho algumas percepções sobre a verdadeira situação da 
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batalha no mundo espiritual. Embora eu ainda não entenda a verdade e haja 

certas coisas que ainda não entendo completamente, através desse processo, 

experimentei pessoalmente Deus me guiando e protegendo, e tudo isso tem sido 

uma bênção de Deus sobre mim”. As duas irmãs então disseram alegremente: 

“Verdadeiramente, graças a Deus! Se vierem importunar você novamente, ore 

mais, e você poderá derrotar Satanás confiando em Deus!” Repleto de fé, 

balancei a cabeça em acordo. 

Certa manhã, alguns colaboradores da minha antiga igreja vieram chamar 

novamente, e eu orei apressadamente em meu coração para que Deus me desse 

fé, sabedoria e coragem. O pastor Li imediatamente me ameaçou, dizendo: 

“Irmão Zhang, se você não deixar a Relâmpago do Oriente, nossa igreja o 

abandonará e não permitirá que você tenha mais nenhum contato com nossos 

irmãos e irmãs”. Eu disse a ele: “Você pode me abandonar se quiser, mas espero 

que possa assumir a responsabilidade pela vida de mais de mil irmãos e irmãs 

na igreja. Você pode não aceitar que o Senhor retornou, mas não tente impedir 

os irmãos e irmãs de investigarem e aceitarem o caminho verdadeiro. Veja a 

situação atual da igreja: irmãos e irmãs se sentem fracos e desanimados. Alguns 

foram procurar trabalho em outros lugares, outros deixaram a igreja e não mais 

creem no Senhor, e há muitos casos de pessoas possuídas por demônios. A 

igreja claramente perdeu o cuidado e a proteção do Senhor. E veja a situação de 

nós pregadores: não há um pingo de nova luz em nossos sermões, sempre 

pregamos as mesmas coisas de sempre, e os irmãos e irmãs simplesmente não 

estão sendo supridos. Não vale a pena refletir e ponderar profundamente sobre 

isso? Não vale a pena procurar encontrar a verdade da questão?” Tendo dito 

isso, meu coração se comoveu, e eu lhes disse com sinceridade: “Todos nós aqui 

somos os principais colaboradoras da igreja e faríamos bem em considerar por 

um momento: passamos o dia falando em pastorear o rebanho do Senhor, mas 

o Senhor retornou para realizar uma nova obra e expressar novas palavras, e 

ainda assim não buscamos ou investigamos nem um pouco, e não levamos 

nossos irmãos e irmãs a aceitarem ser regados e nutridos pelas palavras de Deus. 

Em vez disso, impedimos que irmãos e irmãs investiguem o verdadeiro 

caminho de todo modo possível — ao fazê-lo, não estamos fazendo com que 

nossos irmãos e irmãs morram de sede e fadiga, mantendo-os amarrados à 

religião? As pessoas capazes disso são bons servos ou servos iníquos? Já 
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pensaram em quais serão as consequências dessas ações?” Nesse momento, o 

pastor Li disse exasperado: “Viemos à sua casa lhe dizer isso hoje porque 

queremos seu bem e, no entanto, você nos repreende!” Falando com a força da 

justiça, eu disse: “Vocês não pararam de vir me importunar, sabendo muito bem 

que a Igreja de Deus Todo-Poderoso é possuidora da verdade, e ainda assim não 

me permitirão aceitá-la nem ganhar vida. Essa é sua ideia de ‘querer o bem’? 

Vocês espalharam boatos sobre mim, semearam discórdia entre mim e meus 

filhos, e fizeram meu filho encerrar nosso relacionamento de pai e filho. É desse 

amor que vocês falam? Vocês realmente queriam meu bem ao elaborar todos 

esses esquemas ou têm alguma segunda intenção?” Ao me ouvir falar assim, a 

expressão de Li Yang mudou imediatamente, e ele gritou enraivecidamente 

para mim: “Você não sabe o que é bom para você!” Eu gritei de volta: “Vamos 

seguir caminhos separados de agora em diante. Deus assume a 

responsabilidade por minha vida, e vocês não precisam se preocupar com isso!” 

Ao me ouvir dizer isso, Li Yang e os outros partiram, aparentando 

decepcionados. Daquele dia em diante, ninguém voltou a me importunar. 

Tendo experimentado essa batalha espiritual, passei a ter algum 

discernimento das artimanhas de Satanás e também a entender profundamente 

a essência que desafia Deus nos líderes do mundo religioso. Nunca mais fui 

coagido pelas forças malignas da religião e finalmente fui livre e liberado para 

seguir Deus Todo-Poderoso! 

 

24. As palavras de Deus me guiaram através das 
tentações de Satanás 

Por Ma Xin, China 

Meu marido não tinha um trabalho honesto, bebia muito e não se 

preocupava com assuntos familiares, por isso, eu me afundava com frequência 

em amargura e em dor. Em um período em que eu não tinha mais forças para 

lutar, uma parente compartilhou comigo o evangelho do reino de Deus Todo-

Poderoso. Pela leitura da palavra de Deus, eu entendi que Deus expressa a 

verdade e realiza a obra de julgamento dos últimos dias, a fim de salvar a raça 

humana das mãos de Satanás. Ele permite que o homem compreenda, obedeça 

e se volte para Ele a fim de receber Sua proteção e cuidado. Assim, aceitei com 

alegria a obra de Deus Todo-Poderoso dos últimos dias e logo comecei a viver 
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uma vida na igreja. No entanto, assim que estava me sentindo feliz e alegre por 

ter encontrado algo em que pudesse me apoiar na vida, as tentações de Satanás 

me atacaram como uma fera caçando sua presa, e uma guerra espiritual 

irrompeu. 

Um dia, minha filha chegou da escola e me disse: “Mãe, hoje, quando eu 

estava ajudando minha professora a levar algumas coisas para o andar de cima, 

eu acidentalmente bati minha mão no corrimão. Está doendo muito”. 

Preocupada, deu uma olhada em sua mão. Não estava vermelha nem inchada. 

Tinha apenas um pouco de pele rompida na base do polegar. Confortei minha 

filha, dizendo: “Não se preocupe, vai melhorar dentro de alguns dias”. Eu pensei: 

“Agora creio em Deus Todo-Poderoso, então, com a proteção e o cuidado Dele, 

minha filha certamente ficará bem”. Entretanto, uns 10 dias se passaram e seu 

polegar e a metade de sua palma estavam ficando cada vez mais inchadas. Após 

dois meses toda a região estava preta e roxa. O polegar dela estava maior do que 

o dedão do pé. Então fiquei muito preocupada. Meu marido e eu levamos nossa 

filha imediatamente para o hospital, mas os exames padrão não encontraram 

nada fora do normal. Orei a Deus em silêncio no meu coração: “Deus Todo-

Poderoso, o que está errado com a mão da minha filha? Estou disposta a olhar 

para Ti e a confiar minha filha a Ti. Por favor, cuida e protege a minha filha”. 

Porém, quando familiares e amigos viram a mão dela, todos eles disseram: “Há 

algo estranhamente errado com a mão da sua filha”. A avó dela também disse 

com ansiedade: “É provável que ela terá uma deficiência em sua mão”. Ouvir 

essas coisas gerou uma mistura de emoções; eu me senti realmente incomodada. 

Se a minha filha realmente ficar incapacitada naquela mão, o que faremos daqui 

em frente? Ela é tão jovem. Como ela suportaria um contratempo desses? 

Quanto mais pensava, mais aborrecida, preocupada e aflita eu me sentia. Pensei: 

“Tenho orado a Deus durante todo esse tempo. Por que a mão da minha filha 

não melhorou? Deus não respondeu minhas orações; Ele não protegeu minha 

filha!” Meu coração estava repleto de reclamações e equívocos em relação a 

Deus. E durante esse tempo, meu marido estragou as coisas no emprego mais 

uma vez por causa de seu alcoolismo, e seu chefe queria demiti-lo. Desgraça 

pouca é bobagem — era uma coisa após a outra! Quando ouvi essa notícia, fiquei 

ainda mais angustiada. Se meu marido perdesse o emprego, como nossa família 

sobreviveria? Essas coisas me deixaram me sentindo muito mal e eu não 
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conseguia me acalmar — não importava o que fizesse. Mesmo quando lia a 

palavra de Deus, eu não conseguia absorver nada. Pensei: “Creio em Deus. Por 

que todas essas coisas ruins estão acontecendo na minha família? Por que Deus 

não está cuidando de nós?” Fiquei muito negativa por causa disso. 

Quando a parente que tinha compartilhado o evangelho comigo soube dos 

meus pensamentos, ela pacientemente compartilhou uma comunicação comigo: 

“As adversidades que encaramos hoje se devem à perturbação de Satanás — 

uma guerra está sendo travada no mundo espiritual. A obra de Deus nos últimos 

dias é para salvar a humanidade, assim, quando as pessoas renunciam a 

Satanás e retornam para Deus, Satanás não se entregará à derrota. Ele 

perturbará e enganará o homem de todas as maneiras possíveis. Ele trará todo 

tipo de sofrimentos e tribulações às pessoas, para que comecem a ter equívocos 

e queixas sobre Deus. Seu propósito é levar o homem a negar e rejeitar a Deus, 

a perder a salvação de Deus e, mais uma vez, retornar ao império de Satanás. 

Se formos tão negativos e nos distanciarmos de Deus, então cairemos no 

estratagema astuto de Satanás! De fato, essas coisas seriam inevitáveis, mesmo 

se não acreditássemos em Deus, mas damos a Satanás uma oportunidade para 

nos prejudicar quando a nossa perspectiva sobre a fé está errada. Vamos dar 

uma olhada em uma passagem das palavras de Deus. Deus Todo-Poderoso disse: 

‘A maioria das pessoas acredita em Deus em nome da paz e de outros 

benefícios. A menos que seja em seu benefício, você não acredita em 

Deus e se não pode receber as graças de Deus, você fica amuado. 

Como aquilo que você disse pode ser a sua verdadeira estatura? 

Quando a questão são acontecimentos familiares inevitáveis (como 

crianças que adoecem, entes queridos que vão para o hospital, 

colheitas ruins, perseguição por membros da família), você nem 

consegue superar essas coisas que acontecem com frequência no dia 

a dia. Quando essas coisas acontecem, você entra em pânico, não 

sabe o que fazer — e, na maior parte do tempo, reclama de Deus. 

Você reclama que as palavras de Deus o enganaram, que a obra de 

Deus o deixou confuso. Vocês não têm tais pensamentos? Acham 

que tais coisas só acontecem entre vocês raramente? Vocês passam 

todos os dias vivendo em meio a tais eventos. Vocês não dão a menor 

atenção ao sucesso da sua fé em Deus e em como satisfazer a vontade 
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de Deus. Sua verdadeira estatura é pequena demais, ainda menor do 

que a de um pintinho. […] Sua barriga está cheia de reclamações, e, 

às vezes, você não vai às assembleias nem come e bebe as palavras 

de Deus por causa disso, você provavelmente se torna negativo por 

um longo período’ (‘Prática (3)’ em “A Palavra manifesta em carne”)”. 

Ao ouvir essas palavras de Deus, meu coração tremeu: Deus realmente 

escrutina as profundezas do coração humano! Cada uma das palavras alcançou 

a profundeza do meu coração. A razão da minha fé era realmente porque eu 

queria que minha família estivesse segura! Quando me deparava com 

adversidades, eu não entendia Deus corretamente, eu me queixava Dele e 

perdia minha fé Nele. Eu vivia num estado negativo e minha estatura era 

pequena demais. Minha parente continuou em comunhão: “As palavras de 

Deus apontam nossa perspectiva falha de ter fé apenas para buscar bênçãos. 

Devido às nossas noções e imaginação, pensamos que, contanto que creiamos 

em Deus, Ele nos abençoará e garantirá que estamos sãos e salvos, que tudo 

corre bem. Já que essa noção existe em nosso coração, assim que enfrentamos 

situações infelizes em nossa vida, imediatamente culpamos a Deus. Como 

resultado, nós podemos negá-Lo, traí-Lo e abandoná-Lo a qualquer momento. 

Satanás entende muito bem essa nossa fraqueza fatal; é por isso que ele nos traz 

todo tipo de calamidades e sofrimentos para nos perturbar. Se não 

conseguirmos enxergar as ardilosas maquinações de Satanás, nós nos 

oporemos, culparemos, e negaremos a Deus contra a nossa vontade e podemos 

até abandonar e trair a Deus. Finalmente, seremos capturados e engolidos por 

Satanás. As palavras de Deus dizem: ‘Na terra, espíritos malignos de 

todos os tipos estão sempre à espreita de um lugar para descansar, 

buscando incessantemente os cadáveres humanos para devorar’  

(‘Capítulo 10’ das Palavras de Deus para todo o universo em “A Palavra 

manifesta em carne”). O que as palavras de Deus revelam é totalmente a 

verdade do mundo espiritual! No instante em que somos engolidos por Satanás, 

perdemos nossa chance de ser salvos por Deus. Devemos enxergar os ardilosos 

esquemas de Satanás!” Assim que a ouvi dizer essas coisas, meu coração se 

iluminou imediatamente. Eu percebi que as coisas que minha família estava 

enfrentando eram, na verdade, perturbação e calamidade de Satanás. Ao 

mesmo tempo, Deus revelou minhas perspectivas falhas sobre a fé. Eu disse à 
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minha parente: “Desde que acredito em Deus, eu pensava que Deus é um Deus 

que concede graça ao homem e que, enquanto você crer em Deus, as coisas 

correrão bem na sua família e você receberá o cuidado e a proteção de Deus. 

Quando me deparei com problemas na minha vida, eu pensei que algo estava 

errado e que ter fé significa que eu não deveria ter esse tipo de problemas. 

Somente depois de ouvir você ler essas passagens das palavras de Deus, entendi 

que minha perspectiva sobre a fé estava errada e que Satanás tem usado isso 

como uma maneira de me perturbar e de me levar a gerar noções e equívocos 

sobre Deus e a me distanciar Dele. Eu realmente tinha caído nos esquemas 

engenhosos de Satanás! A partir de agora, não importa o que Satanás faça para 

me assediar, eu devo enxergar seus truques, não mais culparei, entenderei mal, 

e sobretudo não trairei a Deus. Eu tenho que dar testemunho de Deus. Não 

importa se a mão da minha filha melhore ou se meu marido seja capaz de 

trabalhar, estou disposta a confiar essas coisas a Deus e deixar que Ele faça os 

Seus arranjos”. Para a minha surpresa, assim que me tornei disposta a obedecer 

aos arranjos e orquestrações de Deus, dentro de um curto período de tempo, a 

mão da minha filha começou a supurar. Quando o médico removeu o pus, ele 

descobriu que havia uma farpa presa na base do dedo dela. Assim que foi 

removida, não demorou e a mão da minha filha se recuperou. Depois dessa 

experiência, notei que, assim que inverti minhas próprias perspectivas e me 

dispus a obedecer a Deus, Satanás foi envergonhado e derrotado. Deus removeu 

a enfermidade da minha filha. Deus é verdadeiramente milagroso e todo-

poderoso! 

No entanto, o sinistro Satanás não cederia. Se um de seus truques falha, ele 

tentará outro. Uma noite, por volta das 20 horas, meu marido me ligou do nada 

e pediu que eu descesse para lhe dar algum dinheiro. Eu embrulhei nosso bebê, 

que, na época tinha pouco mais de um ano, e desci as escadas, onde vi meu 

marido sair de um táxi com alguma dificuldade. Ele estava até com muita 

dificuldade de andar. Quando o via naquele estado, eu fiquei muito ansiosa e 

não sabia o que fazer. Tudo que podia fazer era clamar a Deus: “Deus Todo-

Poderoso. Confrontada com essa situação, peço que proteges meu coração. 

Minha estatura é pequena. Por favor, concede-me a fé para testemunhar a Ti 

neste tipo de situação e não Te culpar”. Eu me senti significativamente mais em 

paz após orar. Mas, depois as pernas do meu marido ficaram cada vez pior, ao 
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ponto em que nem conseguia andar. Eu não tinha escolha senão pedir que o 

irmão mais velho dele e sua esposa o levassem para o hospital. Fiquei tão 

preocupada quando pensei em como meu marido não podia usar suas pernas, 

então orei mais uma vez a Deus: “Deus! Meu marido não está bem. É Satanás 

que veio para me perturbar, para que eu reclame e traia a Ti. Quero enxergar os 

truques de Satanás. Não importa quão caro seja o tratamento de meu marido, 

não Te culparei. Estou disposta a obedecer a Ti. Peço que me protejas para que 

eu seja capaz de ser Tua testemunha”. Depois de orar, senti-me muito mais em 

paz. Pouco tempo depois disso, minha cunhada telefonou e disse que meu 

marido não queria ir ao hospital; insistia em voltar para casa. Acreditando que 

isso representava a vontade de Deus, eu concordei. Depois que voltaram, meu 

cunhado e sua esposa tentaram beliscar suas pernas e lavá-las com água morna. 

Eles se ocuparam por bastante tempo, mas meu marido ainda não sentia nada 

em suas pernas. Desesperado, ele disse: “Acabou. Eu não tenho sensação em 

minhas pernas!” Ouvindo isso, as lágrimas de repente escorreram pelo meu 

rosto e pensei: “É isso. Ele não será capaz de andar de novo. Se ele estiver 

paralisado, o que faremos? Como nossa família sobreviverá?” 

Justamente quando eu estava prestes a ser superada por dor e desespero, 

pensei nas palavras de Deus: “Se lhe acontecem muitas coisas que não 

estão alinhadas com suas concepções, mas você é capaz de deixá-las 

de lado e conhecer as ações de Deus a partir dessas coisas e, em meio 

aos refinamentos, você revela o amor em seu coração por Deu, isso 

é dar testemunho. Se seu lar é pacífico, você desfruta os confortos 

da carne, ninguém o está perseguindo, seus irmãos e irmãs na igreja 

obedecem a você, você consegue exibir o seu coração disposto a 

amar a Deus? Isso pode refinar você? Somente através do 

refinamento é que seu amor por Deus pode ser demonstrado, e é 

somente por meio da ocorrência de coisas que não estão alinhadas 

com suas concepções que você pode ser aperfeiçoado. É através de 

muitas coisas negativas, de muitas adversidades, que Deus 

aperfeiçoa você. É por meio de numerosas ações e acusações de 

Satanás e de sua expressão em muitas pessoas que Deus lhe permite 

adquirir conhecimento e, assim, o aperfeiçoa” (‘Aqueles que hão de ser 

aperfeiçoados devem passar pelo refinamento’ em “A Palavra manifesta em 
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carne”). Pelas palavras de Deus, entendi que Satanás estava usando a condição 

do meu marido para realizar suas maquinações. Como minha mentalidade de 

obter bênçãos de Deus e barganhar com Ele em troca de fé não havia sido 

resolvida por completo, Satanás fez isso para levar-me a entender mal, culpar, 

negar e trair a Deus e, finalmente, perder a salvação de Deus. Mas Deus usou 

tal ambiente para aperfeiçoar minha fé Nele, permitindo-me a ver as coisas de 

acordo com as Suas palavras e a enxergar a trama de Satanás para que eu 

deixasse de pechinchar com Deus com a intenção de obter bênçãos. Isso me 

permitiu ficar do lado de Deus e dar testemunho firme Dele na batalha entre 

Deus e Satanás. Uma vez que entendi a vontade de Deus, orei em silêncio a Deus: 

“Deus, protege meu coração, para que eu possa permanecer firme nesta 

situação. Não importa o que aconteça com meu marido, não vou culpar a Ti. 

Mesmo que esteja paralisado, estou disposta a continuar Te seguindo”. 

Surpreendentemente, assim que terminei de orar, ouvi meu marido dizer com 

alegria: “Estou melhor agora. Consigo mover minhas pernas”. Fiquei 

incrivelmente entusiasmada — Deus é verdadeiramente sábio e todo-poderoso! 

Ele não me fez sofrer essas coisas de propósito. Em vez disso, Ele usou essas 

circunstâncias para me testar e mudar minhas visões equivocadas que eu tinha 

em minha fé! 

Mais tarde, continuei lendo as palavras de Deus: “Satanás tem, 

continuamente, executado intrigas; a humanidade tem sido 

corrompida continuamente por Satanás, e Deus Jeová também tem 

continuamente realizado a Sua sábia obra. Ele jamais falhou, e Ele 

nunca cessou Sua obra desde a criação do mundo até agora. Depois 

que a humanidade foi corrompida por Satanás, Ele trabalhou 

continuamente entre as pessoas para derrotar o Seu inimigo, que 

corrompe a humanidade. Essa batalha continuará do começo até o 

fim do mundo. Ao fazer toda essa obra, Ele não apenas permitiu que 

a humanidade, que tem sido corrompida por Satanás, recebesse a 

Sua grande salvação, mas também permitiu que ela visse Sua 

sabedoria, onipotência e autoridade e, no final, Ele permitirá que a 

humanidade veja Seu justo caráter, punindo os maus e 

recompensando os bons. Ele tem lutado contra Satanás até hoje e 

nunca foi derrotado, porque Ele é um Deus sábio, e Sua sabedoria é 
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exercida com base nas intrigas de Satanás. E, assim, Ele não apenas 

faz que tudo no céu se submeta à Sua autoridade. Ele também faz 

com que tudo sobre a terra descanse sob o estrado dos Seus pés e, 

não por último, Ele faz com que aqueles malfeitores, que invadem e 

perturbam a humanidade, caiam em Seu castigo. Todos os 

resultados da obra são ocasionados por causa da Sua sabedoria” 

(‘Você deve saber como toda a humanidade se desenvolveu até hoje’ em “A 

Palavra manifesta em carne”). Entendi a partir das palavras de Deus que, desde 

que a humanidade foi corrompida por Satanás, ele tem perturbado e 

prejudicado o homem o tempo todo. E ao longo de tudo isso, Deus tem salvado 

o homem para que ele se libertasse dos danos de Satanás. Olhando para a minha 

própria experiência, desde que ganhara a minha fé, Satanás nunca parou de 

inventar esquemas para me assediar. Ele usou os problemas de saúde da minha 

filha e do meu marido para tornar-me negativa e fraca, para me levar a 

compreender mal e culpar a Deus. Tentou em vão fazer com que eu me afastasse 

e traísse a Deus e me arrastar para o inferno. Além disso, a sabedoria de Deus é 

sempre exercida com base nos esquemas de Satanás. Deus usou as perturbações 

de Satanás para revelar minha perspectiva incorreta sobre a fé, usando, ao 

mesmo tempo, Suas palavras para me esclarecer e iluminar. Isso me ajudou a 

reconhecer minha intenção de obter Suas bênçãos e de fazer transações com Ele. 

Por meio de pessoas, eventos e objetos reais, Deus me permitiu enxergar a 

natureza maligna de Satanás e suas motivações desprezíveis, capacitando-me a 

renunciar ao mal e voltar-me para a virtude. Não viverei mais segundo meu 

desejo de obter bênçãos. Com fé genuína em Deus, posso derrotar Satanás e ser 

ganha por Deus. 

Essas experiências me mostraram como são reais o amor e a salvação de 

Deus para o homem! De agora em diante, vou orar a Deus, confiar mais em 

Deus e serei testemunha Dele em provações. Estou determinada a seguir a Deus 

de forma inabalável até o fim! 

 

25. O que eu ganhei ao experimentar pessoalmente as 

tentações de Satanás 

Por Xinzhi, Austrália 

Ao retornar à África do Sul para tratar de alguns assuntos em dezembro de 
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2017, conheci uma irmã no Senhor que me disse que o Senhor Jesus havia 

retornado como o Deus Todo-Poderoso encarnado. Ela também comunicou 

comigo detalhes sobre verdades e mistérios, como o plano de gestão de seis mil 

anos de Deus, o propósito das três etapas de Sua obra e a importância de Seu 

nome. Depois de ouvir a comunhão dela, fiquei maravilhada e animada. Eu 

nunca tinha ouvido essas verdades, mas sabia que somente o Próprio Deus 

poderia revelar os mistérios de Sua obra. Portanto, tive certeza do fundo do 

coração de que Deus Todo-Poderoso é o Senhor Jesus retornado e aceitei de 

bom grado a obra de Deus Todo-Poderoso dos últimos dias. Todos os dias eu 

desfrutava da rega e suprimento das palavras de Deus e me sentia incrivelmente 

tranquila e apoiada. Mal sabia eu, no entanto, que as tentações de Satanás 

estavam à espreita… 

Depois de aceitar a obra de Deus dos últimos dias, passei a frequentar 

ativamente as reuniões da igreja. No entanto, por razões que eu desconhecia, 

sempre que meus irmãos e irmãs começavam a ler as palavras de Deus, eu ficava 

com sono, mesmo que tivesse descansado antes da reunião. Meus irmãos e 

irmãs tinham de me acordar várias vezes, mas assim que me despertavam, eu 

adormecia novamente. Consequentemente, eu cochilava durante quase toda a 

reunião, minha mente estava sempre confusa, e eu não conseguia registrar nada. 

Isso me deixava bastante perturbada e profundamente perplexa: normalmente 

eu não me sentia sonolenta ao fazer qualquer outra atividade, então por que 

sentia tanto sono assim que chegava a uma reunião da igreja? Passei a desejar 

que as reuniões terminassem o quanto antes e cheguei ao ponto de não mais 

querer frequentá-las. Uma irmã viu que eu estava sempre cochilando nas 

reuniões e, assim, compartilhou uma comunhão comigo, dizendo que essa era 

uma batalha espiritual. Em seguida ela leu para mim uma passagem das 

palavras de Deus: “Deus age, Deus cuida de uma pessoa, olha para uma 

pessoa, e Satanás segue cada um de Seus passos. A quem quer que 

Deus favoreça, Satanás também observa, seguindo atrás dele. Se 

Deus quer essa pessoa, Satanás faria tudo em seu poder para 

obstruir Deus, usando vários artifícios malignos para tentar, 

assediar e destruir a obra que Deus faz com intuito de atingir seu 

objetivo oculto. Qual é seu objetivo? Ele não quer que Deus tenha 

ninguém; ele quer a todos que Deus quer, para ocupá-los, controlá-
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los, para comandá-los para que eles o adorem, […]” (de ‘O Próprio Deus, 

o Único IV’ em “A Palavra manifesta em carne”). 

Ela comunicou, dizendo: “Nos últimos dias, Deus Todo-Poderoso expressa 

as palavras e realiza a obra de julgamento a fim de transformar e purificar nosso 

caráter satânico e permitir que nos livremos totalmente das amarras do pecado 

e sejamos purificados e salvos por Deus. Satanás, no entanto, não deseja que 

sejamos salvos por Deus e, assim, tenta nos perturbar de todas as maneiras 

possíveis. Por exemplo, quando sentimos sono assim que começamos a ler as 

palavras de Deus em uma reunião, mas temos bastante energia quando fazemos 

qualquer outra coisa — isso é obviamente Satanás tentando nos perturbar. 

Satanás nos perturba tanto que somos incapazes de nos acalmar diante de Deus 

para ouvir e contemplar Suas palavras. Dessa forma, nunca seremos capazes de 

compreender a verdade nem a vontade de Deus, por mais que frequentemos 

reuniões. Pelo contrário, devido ao sofrimento de nossa carne, ficamos cada vez 

mais cansados de frequentar reuniões, chegando até a correr o perigo de desejar 

trair e abandonar a Deus e retornar sob o império de Satanás. Esse é o esquema 

ardiloso e a intenção maliciosa de Satanás. Irmã, temos de enxergar os 

esquemas ardilosos de Satanás, orar mais, confiar mais em Deus e ter a 

determinação de renunciar a Satanás, pois só assim seremos capazes de superar 

as perturbações e os ataques de Satanás!” 

Depois de ouvir a comunhão da irmã, tudo ficou claro de repente, e me 

senti um pouco temerosa e também um tanto zangada. Pensei: “Satanás é 

realmente terrível! Não é à toa que sinto sono assim que chego a uma reunião. 

É Satanás que está tentando me perturbar”. Pensei em como eu cochilava assim 

que chegava às reuniões, em como sentia a mente entorpecida mesmo depois 

que os irmãos e as irmãs me acordavam e como havia até cogitado deixar de 

frequentar as reuniões; a verdade é que eu era vítima do esquema ardiloso de 

Satanás. “Não”, pensei. “Na próxima vez que eu frequentar uma reunião, 

renunciarei à minha carne, resistirei a Satanás e permanecerei firme em meu 

testemunho nessa batalha espiritual!” Em seguida, orei a Deus junto com a irmã 

e anunciei a Satanás que, por mais que ele tentasse me perturbar, eu 

continuaria frequentando reuniões e adorando a Deus e que não seria mais 

enganada por ele. Assim, quando eu sentia sono de novo durante uma reunião, 

eu declarava constantemente minha determinação a Satanás. Ao mesmo tempo, 
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continuei orando a Deus, pedindo a Ele que protegesse meu coração, e 

procurava deliberadamente acalmar meu coração diante Dele e contemplar 

Suas palavras. Uma semana depois eu já não sentia mais sono e era capaz de 

frequentar apropriadamente as reuniões com os irmãos e irmãs e comunicar as 

palavras de Deus. 

Essa experiência me permitiu enxergar que Satanás estava usando esse 

método desprezível para me perturbar a fim de me fazer desistir do verdadeiro 

caminho — Satanás é maligno e desprezível assim! Também percebi que, se não 

viermos perante Deus e aceitarmos Sua salvação, só seremos capazes de viver 

sob o império de Satanás, sendo lesados e controlados por ele. Pensando nisso, 

tomei uma decisão perante Deus: por mais que Satanás tente me perturbar, 

nunca me renderei. Acreditarei em Deus e seguirei a Ele sinceramente, e 

divulgarei o evangelho do reino de Deus a outras pessoas que vivem sob o 

império de Satanás, para que elas também possam alcançar a salvação de Deus 

nos últimos dias e se livrar do mal causado por Satanás. 

Certo dia, dei testemunho a uma amiga da obra de Deus dos últimos dias. 

Ela queria aprofundar o assunto, então combinei de conversarmos sobre isso 

novamente em alguns dias. Porém, inesperadamente, dois dias depois comecei 

de repente a me sentir muito sonolenta, e minha orelha direita ficou inchada 

por dentro e por fora. Doía tanto que eu mal conseguia tocá-la. Pensei que 

poderia ser um sintoma de gripe e não dei muita atenção a isso. 

Certa manhã, uma semana depois, eu estava lavando o rosto quando 

descobri que o lado direito do meu rosto estava adormecido, eu não conseguia 

fechar o olho direito completamente, não conseguia mexer a sobrancelha, e 

minha boca parecia torta. Quando me olhei no espelho, vi que parecia uma 

pessoa idosa com mal de Alzheimer e entrei em pânico, pensando: “Minha 

audição ainda não voltou ao normal, e agora meu rosto está todo torto. Eu 

nunca tive isso antes. Como isso pode ter acontecido?” Fiquei com muito medo, 

então corri para o hospital. O médico disse que eu estava sofrendo de paralisia 

facial, que minha condição era muito grave e que não havia certeza quanto à 

possibilidade de cura. Naquele momento, fui totalmente tomada pelo medo e 

pensei: “Como pude pegar uma doença tão séria? O que farei se  não puder ser 

curada?” Fiquei aterrorizada e orei constantemente a Deus: “Ó Deus, tenho 

tanto medo. Ó Deus, por favor, ajuda-me, por favor, fica comigo…” Depois que 
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orei, as palavras de Deus me vieram à mente: “Deus Todo-Poderoso, o 

Cabeça de todas as coisas, exerce Seu poder real do Seu trono. Ele 

governa o universo e todas as coisas e Ele está nos guiando por toda 

a terra. Devemos nos aproximar Dele com frequência e comparecer 

diante Dele em silêncio; jamais devemos perder um único momento 

e há coisas para aprender em todos os tempos. O ambiente à nossa 

volta, assim como as pessoas, matérias e objetos são todos 

permitidos por Seu trono. Não tenha um coração queixoso ou Deus 

não lhe concederá Sua graça. Quando acontece uma doença é devido 

ao amor de Deus e Suas boas intenções certamente estão por trás 

disso. Mesmo quando seu corpo passa por sofrimentos, não aceite 

ideias de Satanás. Louve Deus em meio à enfermidade e desfrute de 

Deus em meio ao seu louvor. Não desanime diante da enfermidade, 

continue buscando e nunca desista, e Deus fará brilhar Sua luz em 

você. Quão fiel foi Jó? Deus Todo-Poderoso é um médico onipotente! 

Habitar a enfermidade é estar doente, mas habitar o espírito é estar 

bem. Se você tiver somente um sopro de vida, Deus não o deixará 

morrer” (de ‘Capítulo 6’ das Declarações de Cristo no princípio em “A Palavra 

manifesta em carne”). As palavras autoritativas de Deus me deram fé e força. 

“Sim”, pensei. “Deus é todo-poderoso, e todas as coisas estão em Suas mãos. 

Ele também tem minha vida e minha morte em Suas mãos, e se meu rosto vai 

melhorar ou não, isso depende de Deus. Embora eu não entenda como essa 

doença possa ter me acometido tão repentinamente, acredito que a boa vontade 

de Deus está por trás dela. Não devo interpretar mal a Deus, mas, ao contrário, 

devo ter fé Nele. Quando Jó perdeu tudo, e seu corpo inteiro ficou coberto de 

furúnculos doloridos, ele manteve a fé em Deus e permaneceu firme em seu 

testemunho de Deus. Eu devo ser igual a Jó!” Assim que pensei nisso, meu 

coração aflito se acalmou. 

Mais tarde eu vi as seguintes palavras de Deus: “Os que realmente 

seguem Deus são capazes de suportar o teste de Sua obra, enquanto 

os que não seguem Deus verdadeiramente são incapazes de suportar 

qualquer provação de Deus. Cedo ou tarde eles serão expulsos, 

enquanto os vitoriosos permanecerão no reino. Se o homem 

realmente busca Deus ou não é determinado pelo teste de Sua obra, 
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isto é, pelas provações de Deus, e não tem nada a ver com a decisão 

do próprio homem. Deus não rejeita uma pessoa por capricho; tudo 

o que Ele faz pode convencer completamente o homem. Ele não 

realiza nada que seja invisível ao homem ou qualquer obra que não 

possa convencer o homem. Se a crença do homem é verdadeira ou 

não é algo comprovado pelos fatos e não pode ser decidido pelo 

homem. Não resta dúvida de que ‘o trigo não pode ser transformado 

em joio e o joio não pode ser transformado em trigo’. Os que 

verdadeiramente amam a Deus permanecerão no reino ao final e 

Deus não maltratará ninguém que realmente O ama” (de ‘A obra de 

Deus e a prática do homem’ em “A Palavra manifesta em carne”). Graças a Deus! 

Ao ler as palavras de Deus, entendi que Ele não elogia todas as pessoas que 

creem Nele. Os que Deus salvará são aqueles que O seguem sinceramente, que 

não O abandonam, independentemente das dores ou tribulações que enfrentem, 

e que são capazes de dar testemunho Dele durante provações. Os falsos crentes, 

por outro lado, que acreditam em Deus com a mera intenção de receber Suas 

bênçãos, serão expostos e eliminados durante as provações. Ao contemplar as 

palavras de Deus, pensei novamente em Jó. Durante suas provações, ele perdeu 

sua propriedade, seus filhos, e seu corpo inteiro ficou coberto de furúnculos 

doloridos, e mesmo assim ele não perdeu a fé em Deus, mas manteve um 

coração temente e obediente a Ele, exaltando o santo nome de Deus Jeová, 

dizendo: “Jeová deu, e Jeová tirou; bendito seja o nome de Jeová” (Jó 1:21). 

“Receberemos de Deus o bem, e não receberemos o mal?” (Jó 2:10). Ao dizer 

essas palavras, ele deu um belo e retumbante testemunho de Deus e causou 

humilhação a Satanás. Depois houve Abraão. Quando Deus pediu que ele 

sacrificasse seu único filho Isaque como holocausto a Deus, embora seu coração 

estivesse dilacerado de dor, ele não reclamou, não resistiu nem discutiu  com 

Deus. Em vez disso, ele obedeceu a Deus incondicionalmente, deu um 

testemunho fiel e obteve as bênçãos e a promessa de Deus. Entendi então que 

essa doença que havia me acometido era outra batalha espiritual por meio da 

qual Satanás estava tentando me tentar. Deus também estava me testando para 

ver se eu tinha fé verdadeira Nele e se eu era ou não um verdadeiro crente em 

Deus. Relembrando o tempo desde o início de minha crença em Deus, percebi 

que Satanás tentara continuamente me perturbar, da sonolência nas reuniões 
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da igreja à mente entorpecida e orelha inchada, e depois a paralisia facial — 

cada uma das perturbações de Satanás foi pior do que a anterior. Satanás não 

estava disposto a permitir que eu aceitasse a salvação de Deus, mas queria me 

manter sob seu controle e domínio para ser corrompida e manipulada a seu bel 

prazer. Por meio da orientação das palavras de Deus, alcancei certo 

discernimento sobre os motivos desprezíveis de Satanás e sabia que não deveria 

mais me deixar ser enganada por seus esquemas ardilosos, mas deveria 

entregar meu verdadeiro coração a Deus e me submeter às Suas orquestrações 

e arranjos. Pensando nisso, não me senti mais oprimida por minha doença e fui 

tomada por um grande sentimento de tranquilidade e liberação. Confiei então 

minha doença a Deus e tomei a seguinte resolução: quer eu melhore ou não, 

não culparei nem negarei a Deus, mas O seguirei até o fim! 

Quando me dispus a dar testemunho de Deus, testemunhei Suas ações 

maravilhosas. Uma semana depois, uma amiga médica soube da minha 

situação e sugeriu que eu fizesse acupuntura com ela. Pensei que a sugestão de 

minha amiga pudesse ter vindo de Deus, então concordei em tentar. Para minha 

surpresa, depois de apenas três semanas de tratamento com acupuntura, meu 

rosto começou a melhorar aos poucos. Então parei com a acupuntura e apenas 

orei constantemente a Deus, confiando minha doença às Suas mãos e deixando 

a Ele a decisão sobre quando eu iria me recuperar. Graças a Deus! Em menos 

de um mês minha paralisia facial estava completamente curada. Até minha 

amiga ficou surpresa, sem acreditar que a minha condição havia melhorado tão 

rapidamente. Eu sabia que Deus havia encontrado uma saída para mim, e 

minha fé Nele cresceu. 

Algum tempo depois, eu me mudei para a Austrália, após ser transferida 

para um novo emprego. Contatei os irmãos e irmãs da igreja, e eles vieram à 

minha casa para me ajudar a fazer o download das palavras de Deus Todo-

Poderoso, bem como do software necessário para participar de reuniões pela 

internet. Para minha surpresa, assim que fiz o download do software, de 

repente minha cabeça começou a doer e passei a suar por todo o corpo. Deitei-

me rapidamente no sofá, totalmente exaurida, e senti como se estivesse me 

despedaçando. Era como se houvesse algo crescendo dentro da minha cabeça, 

e a dor me fez segurá-la com ambas as mãos. Um dos irmãos da igreja viu meu 

estado e rapidamente comunicou comigo, dizendo que era Satanás tentando me 
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perturbar. Ele me disse para orar mais a Deus, manter a fé e dar testemunho de 

Deus e não ser enganada pelos esquemas ardilosos de Satanás. As 

recomendações do irmão me fizeram perceber que mais uma vez eu estava 

travando uma batalha espiritual, então rapidamente me aproximei de Deus no 

coração e pedi ao irmão que tocasse uma recitação das palavras de Deus para 

eu ouvir. A dor começou a ceder um pouco com as contínuas orações e audições 

das palavras de Deus. De noite, porém, a dor de cabeça piorou. Minha cabeça 

parecia prestes a rachar ao meio, e a dor veio acompanhada por uma sensação 

de vertigem que me deixou tão tonta que vomitei. Senti muita dor e sofrimento 

e não pude conter as lágrimas, pensando: “Estou sentindo tanta tontura. Será 

que sobreviverei a essa noite?” Quanto mais eu pensava nisso, mais medo sentia, 

e eu realmente temi que pudesse desmaiar e morrer de repente. Mas eu sabia 

que esses pensamentos eram Satanás tentando me perturbar e sabia que não 

deveria culpar a Deus novamente, como antes. Assim, orei a Deus: “Ó Deus, 

estou sofrendo muito nesse momento. Não sei por que Satanás não quer me 

deixar em paz nem quanto tempo essa doença vai durar. Mas eu não me 

arrependo de ter acreditado em Ti nesta vida e, por mais que eu sofra, nunca 

culparei a Ti, pois tenho certeza de que Tu és o único Deus verdadeiro, e eu 

acreditarei em Ti e adorarei a Ti”. Orei dessa maneira a Deus em meu coração 

repetidamente. Nesse momento, uma frase das palavras de Deus me veio à 

mente de repente: “A fé é como uma ponte de um tronco só de árvore, 

os que se grudam abjetamente à vida terão dificuldade para cruzá-

la, mas os que estão prontos a se sacrificar podem atravessá-la sem 

preocupação” (de ‘Capítulo 6’ das Declarações de Cristo no princípio em “A 

Palavra manifesta em carne”). As palavras de Deus aliviaram minha tensão e 

acalmaram meu coração sofrido e inquieto. Além disso, elas me mostraram a 

senda da prática: eu só poderia humilhar Satanás e fazê-lo admitir a derrota se 

estivesse disposta a abrir mão de minha vida. Lembrei como eu sempre havia 

valorizado tanto a minha carne e considerado minha vida mais importante do 

que qualquer outra coisa. Satanás conhecia minhas fraquezas e, portanto, usou 

a doença da minha carne para me perturbar e atacar, tentando me forçar a 

culpar e trair a Deus. Mas depois de experimentar repetidamente as tentações 

e perturbações de Satanás, entendi que todas elas eram esquemas ardilosos 

empregados por ele para tentar me impedir de comparecer diante de Deus e 
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que também eram a maneira de Deus me testar. Assim, tomei uma decisão 

perante Deus: “Por mais que Satanás tente me perturbar ou minha carne sofra, 

eu me apegarei à minha fé e seguirei a Ti até o fim!” Graças a Deus, pois quando 

me dispus a dar testemunho de Deus, até mesmo à custa da minha própria vida, 

a dor na minha cabeça diminui aos poucos, e desde então não tive mais 

problemas de saúde. 

Durante as repetidas tentativas de Satanás de me perturbar e me tentar, 

minha carne sofreu de fato em certa medida, mas sinto que foi tudo valioso e 

significativo. Ao experimentar as tentações de Satanás, enxerguei claramente 

seu repulsivo semblante desprezível e maligno, bem como a verdade de como 

ele lesa e fere as pessoas. Vi que Satanás usa todo tipo de meios ocultos, 

explorando até mesmo nosso calcanhar de Aquiles, a fim de nos atacar e nos 

tentar, na vã tentativa de nos fazer entender mal e culpar a Deus, e até trair a 

Ele e perder Sua salvação nos últimos dias. Satanás é tão maligno e desprezível! 

Durante minhas experiências, sempre senti Deus ao meu lado, usando Suas 

palavras para me iluminar e guiar, permitindo-me entender Sua vontade, 

enxergar os esquemas ardilosos de Satanás e ter fé para dar testemunho Dele! 

Eu realmente testemunhei o fato de que a sabedoria de Deus é eternamente 

exercida com base nos esquemas ardilosos de Satanás e que Ele usa as tentações 

e esquemas ardilosos de Satanás para nos testar e aperfeiçoar nossa fé Nele e 

nosso amor por Ele — eu realmente aprendi a apreciar o amor que Deus tem 

por mim e dou graças e louvor a Ele! 

 

26. Quem é o obstáculo no caminho para o reino celestial 

Por Meng’ai, Malásia 

No ano em que meu marido morreu, entrei em desespero profundo, e como 

se isso não bastasse, tinha o fardo adicional de criar meus filhos. Eu fora 

repentinamente assolada por adversidades, mas tive o amor do Senhor comigo 

o tempo todo e, com a ajuda de meus irmãos e irmãs, consegui superar essa fase 

difícil. Para retribuir o amor do Senhor, continuei fazendo doações e servindo à 

igreja, o que tenho feito há mais de trinta anos. Ao longo desse tempo 

experimentei a prosperidade da igreja e vi a gloriosa ocasião da propagação do 

evangelho do Senhor Jesus. Também testemunhei desolação e desamparo na 

igreja. Lembrei-me da época em que o Espírito Santo começou a realizar a 
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grande obra na igreja, quando desfrutávamos de prazer e ganhávamos muito ao 

ouvir a pregação do pastor. Havia amor mútuo entre os irmãos e irmãs, como 

se fôssemos todos uma só família, e todos se uniam para divulgar o evangelho 

e dar testemunho do Senhor. Mais tarde, sem saber o que havia acontecido, não 

houve mais luz na pregação do pastor. Era como se tudo fosse apenas a mesma 

velha história repetida várias vezes, e os crentes simplesmente não conseguiam 

obter nada que os nutrisse. Sua fé e amor foram aos poucos definhando, e cada 

vez menos pessoas frequentavam as reuniões. Aqueles entre nós que prestavam 

serviço também agiam sem se envolver. Todos nós operávamos de acordo com 

os desejos das pessoas no ministério e de forma alguma a serviço de Deus, mas, 

ao invés disso, apenas nos esforçávamos diante de outras pessoas e tentávamos 

conquistar sua admiração. Eu sabia que esse tipo de serviço não estava de 

acordo com a vontade de Deus e, portanto, isso era muito doloroso para mim. 

Além disso, eu me sentia impotente, sem ideia de como percorrer a senda à 

minha frente. Mais que nunca desejava que o Senhor retornasse o quanto antes 

a fim de que todos esses problemas fossem resolvidos. 

Precisamente quando eu estava sem rumo, em 2016 investiguei a obra de 

Deus Todo-Poderoso nos últimos dias e li bastante da palavra de Deus. Escutei 

a comunhão dos irmãos e irmãs da Igreja de Deus Todo-Poderoso e o 

testemunho que davam e finalmente entendi que o Senhor Jesus já havia 

retornado na carne. Aprendi que Ele já havia expressado a palavra e realizado 

a obra de julgamento dos últimos dias, começando na casa de Deus, a fim de 

totalmente purificar e salvar a humanidade e trazê-la para o reino celestial. A 

palavra de Deus Todo-Poderoso esclareceu para mim o mistério do retorno do 

Senhor, sobre o qual eu havia refletido por tantos anos. Compreendi que o 

retorno do Senhor estava dividido em duas formas: o advento oculto e a vinda 

manifesta. O Senhor primeiramente se tornou carne como o Filho do homem 

no advento oculto para expressar Sua palavra, julgar e purificar o homem e 

formar um grupo de vencedores antes dos desastres. Quando os grandes 

desastres sobrevierem, Ele recompensará os bons, punirá os maus e virá 

abertamente, manifestando-Se a todos os países e povos. Nesse momento, a 

obra de Deus encarnado no advento oculto já terá terminado, e todos os que 

resistirem à obra de Deus nos últimos dias e a condenarem sofrerão os desastres 

chorando e rangendo os dentes. Os irmãos e irmãs também comungaram 
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comigo a verdade sobre as três etapas da obra de Deus de salvação da 

humanidade, a importância de Sua encarnação e como Ele realiza a obra de 

julgamento nos últimos dias. Foi então que eu entendi por que anteriormente, 

ao servir a igreja, não tivéramos a orientação de Deus e por que não havia uma 

senda para seguirmos nas leituras das escrituras, orações e estudos. Entendi, 

então, porque não havíamos sentido a presença do Espírito Santo. Deus já havia 

realizado a nova obra e concluído a Era da Graça, instituindo a Era do Reino. O 

Espírito Santo não estava mais operando nas igrejas da Era da Graça, de modo 

que os espíritos das pessoas haviam definhado e se tornado sombrios, 

desprovidos de toda alegria ou contentamento, e elas não conseguiam obter 

nenhum sustento em sua vida espiritual. Graças à orientação e condução de 

Deus, fui capaz de reconhecer Sua voz na palavra de Deus Todo-Poderoso. 

Aceitei alegremente a obra de Deus nos últimos dias. Depois disso, os irmãos e 

irmãs passaram a compartilhar frequentemente comigo pela internet a palavra 

de Deus Todo-Poderoso. Ver os filmes, vídeos de danças corais e vídeos 

musicais produzidos pela Igreja de Deus Todo-Poderoso me deu grande 

sustento, e agradeci a Deus de coração por me conduzir perante Seu trono. Eu 

gostei de ser pastoreada e nutrida pela palavra de Deus e entrei numa vida feliz 

de viver face a face com Deus. 

Um dia, a esposa de um dos pastores na igreja me enviou inesperadamente 

uma mensagem dizendo: “Por que você curtiu um post do Relâmpago do 

Oriente? Você também permitiu que fosse postado em sua linha do tempo, e 

isso contraria a vontade do Senhor. Se os paroquianos virem o post sobre o 

Relâmpago do Oriente e se interessarem pelas palavras de Deus Todo-Poderoso, 

irão todos investigar o Relâmpago do Oriente. O que devemos fazer? Você não 

pode entrar em contato com as pessoas da Relâmpago do Oriente novamente. 

Você deve apagar suas informações de contato imediatamente…” Eu respondi: 

“Os filmes, hinos e vídeos musicais evangélicos da Igreja de Deus Todo-

Poderoso são todos muito bons, e eu tirei bastante proveito deles. Eu deveria 

ter o direito de curti-los na internet!” Eu queria enviar mais mensagens para a 

esposa do pastor, mas antes mesmo de eu terminar outra mensagem, ela disse 

muitas coisas agressivas, acusando a Deus Todo-Poderoso e difamando a Igreja 

de Deus Todo-Poderoso. Percebi que ela não tinha coração algum para 

investigar essa grande questão do retorno do Senhor, mas apenas fez os 
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julgamentos e acusações que julgou apropriados. Eu não queria falar sobre mais 

nada com ela, então simplesmente mudei de assunto. 

Alguns dias depois desse incidente, o pastor Yang me procurou para 

conversar. Depois de algumas amenidades iniciais, ele me perguntou: “Você já 

procurou outros grupos religiosos na internet?” Eu não sabia por que o pastor 

Yang estava me perguntando isso e disse: “Meus amigos no Facebook 

pertencem a várias denominações diferentes, e eu acho que os artigos que eles 

postam são corretos e bons, pois assim eu posso tentar compreendê-los e ver se 

há alguma nova luz neles. Você está dizendo que é errado fazer isso?” O pastor 

Yang me interpelou novamente: “Você se converteu ao Relâmpago do Oriente 

há dois anos? Por que você quer investigar o Relâmpago do Oriente? Além disso, 

você andou procurando frequentemente por fulana (uma irmã que aceitara a 

obra de Deus nos últimos dias, cujas fotos foram postadas e que fora acusada e 

abandonada pelo pastor de sua igreja original)?” Ao ouvir a enxurrada de 

perguntas do pastor Yang, eu comecei a ficar irritada e disse: “A Igreja de Deus 

Todo-Poderoso é boa, e dentro dela há a verdade e a obra do Espírito Santo. Eu 

seguirei aonde quer que haja a verdade e a obra do Espírito Santo, e isso é algo 

que devo fazer. Não há luz nova em nossa igreja, e meu espírito está obscurecido 

e não consegue encontrar nenhum sustento lá. Eu quero encontrar uma igreja 

que tenha a obra do Espírito Santo, onde eu possa ser nutrida com a verdade. 

Os ensinamentos do Relâmpago do Oriente me atraem, e as palavras de Deus 

Todo-Poderoso são toda a verdade. Elas me permitem obter sustento. Não 

cometi nenhum erro ao investigar o Relâmpago do Oriente e tenho liberdade 

para isso.” O pastor Yang disse: “O que as pessoas do Relâmpago do Oriente 

pregam vai além da Bíblia, e não há outra palavra de Deus que não a Bíblia. Se 

o que eles pregam diverge da Bíblia, então é errado”. Eu disse: “Certa vez eu 

ouvi um pregador dizer a mesma coisa e antigamente eu concordava com essa 

visão. Mas depois de ler a palavra de Deus Todo-Poderoso e ouvir a comunhão 

dos irmãos e irmãs da Igreja de Deus Todo-Poderoso, eu vim a saber que essas 

são apenas nossas próprias noções e imaginação. Não estão de maneira alguma 

de acordo com a verdade e não condizem com a realidade. Deus abrange tudo e 

é rico em sabedoria. Como podemos delimitar Sua palavra e nos restringirmos 

apenas à Bíblia? A Bíblia diz: ‘E ainda muitas outras coisas há que Jesus fez; as 

quais, se fossem escritas uma por uma, creio que nem ainda no mundo inteiro 
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caberiam os livros que se escrevessem’ (João 21:25). Podemos ver aqui que a 

abrangência das palavras e da obra de Deus registradas na Bíblia é muito 

limitada. Nem tudo o que o Senhor Jesus disse na época foi registrado na Bíblia, 

muito menos as palavras ditas pelo Senhor retornado. Além disso, a obra de 

Deus Todo-Poderoso está construída sobre a fundação lançada pelo Senhor 

Jesus. A obra de Deus Todo-Poderoso e a do Senhor Jesus são a obra de um só 

Deus…” O pastor Yang não escutou uma só palavra do que eu disse e não tinha 

interesse algum em buscar e investigar. Apenas continuou dizendo palavras de 

resistência e acusação a Deus Todo-Poderoso e à Igreja de Deus Todo-Poderoso 

e me perguntou: “Como você soube do site da Igreja de Deus Todo-Poderoso? 

Você tem os livros deles? Você pregou a obra de Deus Todo-Poderoso a alguma 

outra pessoa? Você a pregou a seus filhos? Dê-me os nomes das pessoas na 

Igreja de Deus Todo-Poderoso…” Ele exigiu que eu nunca mais frequentasse 

uma reunião com pessoas da Igreja de Deus Todo-Poderoso. Se eu não o 

obedecesse e continuasse em contato com a Igreja de Deus Todo-Poderoso, ele 

me expulsaria da igreja. Ele nunca mais permitiria que eu frequentasse igreja 

alguma e mancharia completamente minha reputação. Fiquei surpresa com o 

pastor Yang que vi na minha frente. Como é que o pastor Yang, que era sempre 

tão afável e humilde, que sempre dizia palavras tão gentis, havia se 

transformado em uma pessoa tão bárbara e irrazoável? Eu disse ao pastor Yang: 

“É meu direito investigar a verdade, e ninguém tem o direito de interferir com 

isso. Quanto à questão de se os ensinamentos do Relâmpago do Oriente são ou 

não o verdadeiro caminho, antes de tudo você não deveria fazer julgamentos e 

acusações infundadas. Você pode investigar por si mesmo no site da Igreja de 

Deus Todo-Poderoso, onde há bastante conteúdo. Há todos os tipos de livros 

sobre a palavra de Deus. Veja por si mesmo se a palavra de Deus Todo-Poderoso 

é a voz do Senhor Jesus retornado…” O pastor Yang não quis de maneira alguma 

ouvir o que eu estava dizendo, mas simplesmente continuou resistindo e 

acusando. Ele me ameaçou, dizendo que eu deveria deixar a Igreja de Deus 

Todo-Poderoso. Quanto mais ele falava, mais o pastor Yang passava dos limites. 

Fiquei extremamente irritada e disse a ele: “O Senhor Jesus disse: ‘Não 

julgueis, para que não sejais julgados. Porque com o juízo com que 

julgais, sereis julgados’ (Mateus 7:1-2). Se você nunca investigou as palavras 

e a obra de Deus Todo-Poderoso, como pode simplesmente julgar e acusar 
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indiscriminadamente? Quando você age assim, é de um modo que reverencia a 

Deus?” O pastor Yang viu que eu não estava dando ouvidos a ele e que eu o havia 

refutado e não disse mais nada. 

Nos dias seguintes, o pastor Yang passou a me vigiar. Isso me deixou 

preocupada, e também perdi minha liberdade de fé. Na igreja, apenas um 

corredor separava a sala do pastor Yang da minha. Ele ficava passando pela 

minha sala para ver o que eu estava fazendo e às vezes dizia que ia ao banheiro 

e depois me observava do corredor. Um dia, duas irmãs da Igreja de Deus Todo-

Poderoso vieram à minha sala para conversar. Quando as irmãs saíram, o 

pastor Yang procurou minha assistente. Minha assistente me disse depois que 

o pastor Yang havia perguntado quem eram aquelas duas pessoas e por que 

tinham vindo… O pastor Yang me observou o dia inteiro como se estivesse 

vigiando um criminoso. Eu me senti muito oprimida com isso, com o coração 

totalmente apertado. Um dia, não fui à igreja e participei de uma reunião pela 

internet com alguns irmãos e irmãs. Nesse exato momento, quando eu estava 

assiduamente tomando nota da reunião em minha sala de estar, o pastor Yang 

surgiu de repente atrás de mim dizendo (a porta estava entreaberta e quem 

chegava podia entrar na sala): “O que você está fazendo? O que você está 

escrevendo?” Eu me levantei assustada ao ouvir subitamente aquela voz atrás 

de mim. Fiquei perturbada por ter sido incomodada por ele daquela maneira e, 

por mais que tentasse, não conseguia me tranquilizar novamente. Eu estava 

profundamente ressentida com ele e pensei: “Investigar o verdadeiro caminho 

na crença em Deus é correto e apropriado e é um direito que um cristão deveria 

ter.” O Espírito Santo não estava mais operando em nossa igreja, e os 

paroquianos estavam todos negativos, fracos e com o espírito definhando. 

Estavam vivendo em um ambiente mergulhado nas trevas, e eu estava buscando 

uma igreja na qual o Espírito Santo estivesse operando. De que maneira era 

errado procurar por vestígios de Deus? Por que ele queria ficar de olho em mim? 

Por que ele não me deixava em paz? 

Não só o pastor me monitorava e perturbava, como até mesmo um 

presbítero me ligou para me intimidar. Ele me disse: “O que as pessoas da Igreja 

de Deus Todo-Poderoso pregam vai além da Bíblia. Se você crê no Senhor, não 

pode trair a Ele, que lhe deu tanta bondade. Você não pode perder a 

consciência…” Eu retruquei: “Deus Todo-Poderoso e o Senhor Jesus são o 
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mesmo Deus, e eu certamente não traí o Senhor Jesus ao crer em Deus Todo-

Poderoso. Estou apenas seguindo as pegadas do Cordeiro…” No entanto, por 

mais que eu tentasse explicar, o presbítero era exatamente igual ao pastor. Além 

de fazer acusações, proferir blasfêmias e tentar me impedir de aceitar a obra de 

Deus Todo-Poderoso nos últimos dias, ele não ouviu uma palavra do que eu 

comunguei ou aconselhei. Eu não queria mais falar com ele, então inventei uma 

desculpa para desligar o telefone. Mas o presbítero não me deixou em paz. Ele 

continuou ligando para me intimidar e disse que, devido à minha crença em 

Deus Todo-Poderoso, eu havia esquecido a graça do Senhor e O traído. Eu me 

lembrei do que foi dito em Apocalipse: “Estes são os que seguem o 

Cordeiro para onde quer que vá” (Apocalipse 14:4). Sobre a fundação da 

obra redentora do Senhor Jesus, Deus Todo-Poderoso está realizando a etapa 

da obra de julgar e purificar as pessoas através de palavras, e minha aceitação 

da obra de Deus Todo-Poderoso nos últimos dias mostrava claramente que eu 

estava seguindo as pegadas do Cordeiro. Como alguém poderia dizer que eu 

estava traindo o Senhor Jesus? Inicialmente, quando o Senhor Jesus veio para 

operar, as pessoas que antes acreditavam em Deus Jeová surgiram da lei para 

aceitar o evangelho do reino dos céus pregado pelo Senhor Jesus. Elas seguiram 

o Senhor Jesus, mas haviam esquecido a salvação de Deus Jeová? Foi uma 

traição a Jeová? Isso não é um equívoco? Depois desse episódio, o pastor mais 

uma vez me enviou algumas mensagens pela internet blasfemando, resistindo 

e acusando a Deus Todo-Poderoso. Ao ler essas palavras hediondas, fiquei 

novamente enojada e furiosa. Somente Satanás é capaz de proferir tais 

blasfêmias, e como é que eles, na condição de líderes na igreja, não tinham 

medo de Deus e se atreviam a dizer toda sorte de blasfêmias? Isso me lembrou 

as palavras do Senhor Jesus: “Mas se alguém falar contra o Espírito 

Santo, não lhe será perdoado, nem neste mundo, nem no vindouro” 

(Mateus 12:32). Blasfemar contra Deus é um pecado grave e terrível! Fiquei 

bastante apreensiva por eles, mas não importava o que eu dissesse, eles apenas 

tapavam os ouvidos e se recusavam a escutar o que quer que fosse. Seguiram 

fazendo acusações, resistindo e blasfemando. Eu simplesmente não conseguia 

entender: o presbítero e o pastor tinham conhecimento da Bíblia e haviam 

estudado teologia, e as palavras de Deus Todo-Poderoso foram proferidas com 

tanta clareza, então por que eles não buscavam nem investigavam Suas palavras? 
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Por que insistiam resolutamente em condenar e resistir a Deus Todo-Poderoso? 

Com essa pergunta em mente, procurei os irmãos e irmãs da Igreja de Deus 

Todo-Poderoso. A irmã Lin comungou comigo, dizendo: “Quanto ao motivo de 

o presbítero e o pastor não buscarem nem investigaram a obra de Deus Todo-

Poderoso nos últimos dias, mas, em vez disso, freneticamente acusarem e 

resistirem a Ele, Deus Todo-Poderoso já esclareceu a essência e origem desse 

problema. Deus Todo-Poderoso diz: ‘Vocês desejam conhecer a raiz do 

motivo pelo qual os fariseus se opunham a Jesus? Desejam conhecer 

a substância dos fariseus? Eles tinham muitas fantasias sobre o 

Messias. E mais, eles criam somente que o Messias viria, mas não 

buscavam a verdade da vida. Assim, até hoje eles ainda aguardam o 

Messias, pois não têm conhecimento do caminho da vida, e não 

sabem qual é o caminho da verdade. Como, dizem vocês, poderia um 

povo tão tolo, obstinado e ignorante ganhar a bênção de Deus? Como 

poderia contemplar o Messias? Ele se opunha a Jesus porque não 

conhecia a direção da obra do Espírito Santo, porque não conhecia 

o caminho da verdade do qual Jesus falava e, além disso, porque não 

entendia o Messias. E como nunca havia visto o Messias e nunca 

havia estado na companhia do Messias, cometera o erro de pagar 

tributo vazio ao nome do Messias enquanto se opunha à substância 

do Messias a qualquer custo. Esses fariseus eram obstinados, 

arrogantes em substância e não obedeciam à verdade. O princípio 

de sua crença em Deus é: não importa quão profunda seja a Sua 

pregação, não importa quão elevada seja Sua autoridade, Você não 

é Cristo a menos que seja chamado o Messias. Essas opiniões não 

são absurdas e ridículas?’ (de ‘Quando você contemplar o corpo espiritual 

de Jesus será quando Deus terá feito novo Céu e nova terra’ em “A Palavra 

manifesta em carne”). ‘Basta olhar para os líderes de cada 

denominação — são todos arrogantes e hipócritas, eles interpretam 

a Bíblia fora de contexto e de acordo com a própria imaginação. Eles 

todos se fiam em seus dons e em sua erudição para realizar seu 

trabalho. Se fossem incapazes de pregar qualquer coisa, será que 

aquelas pessoas iriam segui-los? Afinal de contas, eles, de fato, 

possuem certo conhecimento e conseguem pregar sobre alguma 



299 

 

doutrina, ou sabem como conquistar as pessoas e como usar alguns 

artifícios. Eles usam isso para trazer as pessoas para si mesmos e 

enganá-las. Teoricamente, essas pessoas acreditam em Deus, mas, 

na realidade, seguem seus líderes. Se encontrarem alguém 

pregando o caminho verdadeiro, algumas dizem: “Temos que 

consultar nosso líder sobre a nossa fé”. A fé dessas pessoas tem de 

passar por um ser humano; isso não é um problema? Então, no que 

esses líderes se transformaram? Será que não se tornaram fariseus, 

falsos pastores, anticristos e pedras de tropeço para que as pessoas 

aceitem o caminho verdadeiro?’ (de ‘Somente a busca da verdade é a 

verdadeira crença em Deus’ em “Registros das falas de Cristo”). Quando o 

Senhor Jesus veio inicialmente realizar Sua obra, Ele foi assolado pelas 

acusações e resistência frenética dos líderes judeus — os sumos sacerdotes, 

escribas e fariseus. No final, eles acabaram por crucificar o Senhor Jesus. Os 

antepassados dos fariseus acreditavam em Deus e eram peritos na lei. Então, 

por que teriam resistido e acusado o Senhor Jesus e O pregado na cruz? 

Podemos ver pela palavra de Deus que isso foi causado por sua natureza 

satânica de pessoas obstinadas e arrogantes que não se submetiam à verdade. 

O Senhor Jesus expressou tantas verdades, e eles não as buscaram nem 

investigaram, mas sim aderiram aos seus próprios pontos de vista. Sua crença 

em Deus dependia somente de suas próprias noções e imaginações, e eles 

interpretavam a Bíblia tirando versículos do contexto. Isso fez com que eles 

ficassem cegos e não obtivessem a iluminação de Deus. Eles não conheciam a 

obra do Espírito Santo nem compreendiam a verdade, nem podiam 

compreender a voz de Deus. Isso fez com que as palavras da Bíblia se tornassem 

de fato realidade: ‘Ouvindo, ouvireis, e de maneira alguma entendereis; 

e, vendo, vereis, e de maneira alguma percebereis. Porque o coração 

deste povo se endureceu, e com os ouvidos ouviram tardamente, e 

fecharam os olhos’ (Mateus 13:14-15). Os pastores e presbíteros em círculos 

religiosos nos últimos dias são iguais aos fariseus daquela época, pois o que 

consideram mais importante é o conhecimento da Bíblia e o estudo teológico 

teórico. Eles confiam em seu próprio pensamento e imaginações para 

interpretar a palavra do Senhor e delimitar a maneira pela qual o Senhor 

retornará. Eles se apegam teimosamente às suas próprias noções e imaginação 
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e não buscam a verdade de maneira alguma. Não só não investigam a obra de 

Deus nos últimos dias, como também resistem a Ele e O acusam cegamente, 

expondo sua natureza satânica de teimosia, arrogância e hostilidade à verdade. 

Estudam teologia, equipando-se com o conhecimento da Bíblia, mas isso não 

significa que tenham amor algum pela verdade nem que sejam capazes de 

aceitá-la e obedecer a ela. Explicam conhecimento bíblico e teoria teológica com 

o único objetivo de aumentar sua própria fama e reputação. Fazem isso para 

salvaguardar seu próprio status e fazer com que os crentes os admirem 

reverentemente, os adorem e os sigam. Percebem que as palavras que Deus 

Todo-Poderoso expressa são a verdade, que elas são capazes de conquistar e 

salvar as pessoas e que muitas pessoas que têm amor pela verdade e anseiam 

pela manifestação de Deus leram a palavra de Deus Todo-Poderoso e se 

voltaram para Ele. Acreditam que o trabalho de Deus Todo-Poderoso é uma 

ameaça ao seu status e sustento e assim eles reagem freneticamente e fazem o 

máximo possível para acusar e resistir a Deus Todo-Poderoso. Empregam todos 

os meios necessários para obstruir e impedir que os crentes se voltem para Deus 

Todo-Poderoso em uma tentativa de dominar o povo escolhido de Deus por 

toda eternidade. Essa é a raiz do motivo pelo qual os presbíteros e pregadores 

não buscam nem investigam a obra de Deus Todo-Poderoso e pelo qual 

freneticamente resistem e acusam a Deus Todo-Poderoso. É evidente pelos atos 

malignos dos pregadores e presbíteros que resistem a Deus que eles são os 

fariseus do nosso tempo e que são o obstáculo que impede que os crentes 

aceitem o verdadeiro caminho e sejam elevados ao reino celestial. Eles são os 

anticristos, que resistem a Deus e fazem Dele seu inimigo, e foram revelados 

por Sua obra nos últimos dias”. 

Depois de ouvir a palavra de Deus Todo-Poderoso e a comunhão das irmãs, 

eu as comparei com o que o pastor e presbítero haviam dito e feito. Eu vi que a 

palavra de Deus Todo-Poderoso foi proferida de uma maneira muito prática e 

que mesmo que o pastor e o presbítero possam ler e interpretar a Bíblia 

repetidamente, isso não significa que sejam pessoas que têm conhecimento de 

Deus. Eles confiam em talento natural e conhecimento de seu trabalho para se 

elevarem a fim de que os outros os adorem e os sigam. Superficialmente 

parecem estar servindo a Deus, mas na verdade o que estão servindo são suas 

próprias noções e imaginação, seu próprio status e sustento. A repetida 
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intimidação e obstrução do pastor e do presbítero me permitiram enxergar 

quem eles verdadeiramente são. São anticristos que creem em Deus, mas não 

buscam a verdade, e que servem a Deus, mas resistem a Ele. Embora até hoje o 

pastor e o presbítero ainda não tenham desistido de me intimidar, já enxerguei 

claramente sua verdadeira natureza anticrística de hostilidade pela verdade e 

resistência a Deus. Não serei mais intimidada nem controlada por eles e estou 

totalmente convicta de que a obra de Deus Todo-Poderoso nos últimos dias é 

verdadeira. Eu desejo seguir Deus Todo-Poderoso até o fim e nunca mudar! 

Amém! 
 

27. Após compreender a verdade de discernir entre o 
Cristo verdadeiro e cristos falsos, eu deixei de adotar 

cegamente uma postura defensiva 

Por Xiangwang, Malásia 

Desde nova, eu tenho acompanhado minha mãe, uma diaconisa da igreja e 

professora de escola dominical, em sua crença no Senhor. Eu participava de 

reuniões com frequência e lia a Bíblia com ela e, quando cresci, passei do grupo 

infantil para o grupo de adolescentes. 

O pastor responsável por pregar ao grupo de adolescentes era doutor em 

teologia. Muitas vezes, ele nos dizia que ser pastor não era fácil e que, sem a 

inspiração do Espírito Santo, era muito difícil perseverar no trabalho de 

pastoreio. Por isso nós o idolatrávamos, acreditando que ele era alguém que 

agradava a Deus e que recebia inspiração do Espírito Santo. Quando pregava a 

nós, ele frequentemente usava dois versículos da Bíblia: “Então, se alguém 

vos disser: Eis aqui o Cristo! ou: Ei-lo ali! não acrediteis. Porque hão 

de surgir falsos cristos e falsos profetas, e farão sinais e prodígios 

para enganar, se possível, até os escolhidos” (Marcos 13:21-22). Ele nos 

dizia que muitos cristos falsos apareceriam nos últimos dias e nos exortava a 

sempre ser cuidadosos e a não ir e ouvir casualmente outros sermões. 

Especialmente para aqueles de nós que ainda não tinham um fundamento 

sólido na Bíblia e cuja estatura ainda era pequena demais, ele dizia que era 

melhor que não ouvíssemos, lêssemos ou investigássemos nenhum sermão 

pregado por alguém de outra denominação para evitarmos ser enganados. 

Além disso, o pastor mencionava também com frequência certas igrejas 

que devíamos evitar a qualquer custo, incluindo o Relâmpago do Oriente, e ele 
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nos relatou alguma publicidade negativa que estava circulando sobre o 

Relâmpago do Oriente. Quando os membros do meu grupo ouviram isso, todos 

eles disseram que evitariam aquela igreja. O pastor pregava muitas vezes que, 

contanto que lêssemos a Bíblia com frequência, participássemos das reuniões e 

realizássemos nossas devoções espirituais regularmente, confessássemos 

nossos pecados e nos arrependêssemos diante do Senhor todos os dias e 

permanecêssemos alertas a cada momento, então, quando o Senhor viesse, nós 

seríamos arrebatados para o reino celestial. Eu acreditava firmemente naquilo 

que ele dizia, não ousava ouvir casualmente sermões pregados em outras igrejas 

e agia exatamente de acordo com as instruções do pastor. Assim, sentia que já 

tinha garantido uma posição entre aqueles que aguardavam o retorno do 

Senhor. 

Certo dia em agosto de 2017, de repente, o irmão Hu da nossa igreja veio 

me visitar na escola e me disse num tom muito sério: “Tenho algo muito 

importante para lhe dizer. Parece que sua mãe e sua irmã estão agora 

acreditando no Relâmpago do Oriente”. Fiquei perplexa quando ouvi essa 

notícia e pensei comigo mesma: “O pastor não está sempre nos exortando a não 

nos envolvermos com o Relâmpago do Oriente? Como minha mãe pôde 

começar a acreditar nele?”. Então o irmão Hu me falou sobre a publicidade 

negativa envolvendo o Relâmpago do Oriente, e, quanto mais eu ouvia, maior 

ficava meu medo e mais eu entrava em pânico. Não pude parar de pensar: “O 

que posso fazer? O que posso fazer?”. Naquele momento, o irmão Hu disse: 

“Corra para casa e pergunte à sua mãe se ela realmente começou a crer no 

Relâmpago do Oriente. Mas quando perguntar, faça de conta que não sabe de 

nada. Primeiro ouça o que ela tem a dizer, depois me dê a gravação de sua 

conversa”. Eu concordei porque temia que minha mãe tinha se desviado. 

Como previsto, assim que cheguei em casa, minha mãe me disse que o 

Senhor Jesus tinha retornado como Deus Todo-Poderoso e que, nos últimos 

dias, Deus Todo-Poderoso estava expressando muitas palavras e realizando a 

obra de julgamento, a começar pela casa de Deus, a fim de purificar e mudar o 

homem e para salvá-lo completamente dos laços do pecado. Ela continuou 

dizendo que este era o último estágio da obra de Deus para salvar a humanidade 

e que, se o perdêssemos, não teríamos outra chance de sermos salvos. Ela disse 

que esperava que eu também me apressaria para investigar a obra de Deus dos 
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últimos dias e participaria de uma reunião com a Igreja de Deus Todo-Poderoso. 

Quando ela disse isso, pensei imediatamente na publicidade negativa sobre o 

Relâmpago do Oriente que o irmão Hu tinha me relatado e senti uma aversão 

forte ao que ela estava dizendo. Mas, a fim de gravar nossa conversa 

secretamente, controlei meus sentimentos e continuei a ouvi-la. 

No dia seguinte, minha mãe pediu que eu entrasse na internet para uma 

reunião com as pessoas da Igreja de Deus Todo-Poderoso, mas eu a interrompi 

imediatamente e disse: “Mãe, não participarei das suas reuniões, e você 

também não deveria participar mais. Você parece estar se inclinando cada vez 

mais para o lado deles”. Minha mãe respondeu delicadamente: “Desde que  

participo das reuniões e comungo com os irmãos e as irmãs da Igreja de Deus 

Todo-Poderoso, ganhei uma nova percepção e um novo entendimento das 

palavras de Deus na Bíblia, e sinto seguramente em meu coração que suas 

comunicações são cheias de luz e que elas resultam do esclarecimento do 

Espírito Santo. Além disso, as palavras de Deus Todo-Poderoso têm resolvido 

grande parte da minha confusão, e agora tenho certeza absoluta de que a Igreja 

de Deus Todo-Poderoso tem definitivamente a obra do Espírito Santo e que as 

palavras expressadas por Deus Todo-Poderoso são a verdade…”. Àquela altura, 

minha mente estava cheia de noções sobre o Relâmpago do Oriente, e eu 

simplesmente não pude aceitar nada daquilo que minha mãe dizia. Depois, 

entrei na internet para mostrar à minha mãe algo da publicidade negativa que 

envolvia o Relâmpago do Oriente e que o irmão Hu tinha me relatado, e eu disse: 

“Está vendo, mãe? Tudo é dito claramente aqui na internet, e nosso pastor nos 

diz com frequência que não devemos investigar o Relâmpago do Oriente. Por 

favor, diga-me que, a partir de agora, você não terá mais nada a ver com ele”. 

Minha mãe não deu atenção à publicidade negativa e simplesmente 

continuou a falar comigo pacientemente, dizendo: “Minha querida filha, o 

governo chinês comunista é uma organização ateísta, que despreza a aparição 

e a obra de Deus e desdenha qualquer um que tenha uma crença religiosa. Na 

China, o governo do Partido Comunista Chinês condena o protestantismo e 

catolicismo como cultos e a Bíblia como um livro cultista, queimando ou 

destruindo inúmeros exemplares, e agora até baniu sua venda na China. Muitos 

protestantes e católicos têm sido presos, perseguidos e encarcerados pelo 

governo do PCC, e alguns até têm sido mutilados ou mortos. Grupos 



304 

 

internacionais de direitos humanos e nações ocidentais têm denunciado com 

veemência o governo comunista chinês muitas vezes. Você realmente pode 

acreditar nas palavras de um regime satânico que tanto se opõe a Deus? Ele é 

qualificado para avaliar e condenar a aparição e a obra de Deus? E por que os 

pastores e presbíteros não nos permitem investigar a obra de Deus dos últimos 

dias? Suas ações se conformam aos ensinamentos do Senhor? O Senhor Jesus 

nos disse: ‘Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é 

o reino dos céus’ (Mateus 5:3). As palavras do Senhor nos mostram que o 

Senhor quer que busquemos de mente aberta e que investiguemos ativamente 

quando ouvimos alguém testificar o retorno do Senhor, pois apenas assim 

podemos acolher o retorno do Senhor. Minha querida filha, como crentes no 

Senhor, por que ouvimos as opiniões de outras pessoas, mas não prestamos 

atenção nas palavras do Senhor? Se acreditarmos naquilo que o pastor diz e na 

publicidade negativa emitida por aquele regime satânico e se nos tornarmos 

passivos e cautelosos quando ouvimos alguém testificar o retorno do Senhor, 

isso está de acordo com a vontade do Senhor? Quando fazemos isso, não 

estamos contrariando as palavras do Senhor? Os crentes judeus no tempo de 

Jesus não buscaram ou investigaram as palavras e a obra do Senhor, em vez 

disso, acreditaram cegamente nos rumores sobre o Senhor fabricados pelos 

fariseus e, assim, resistiram e condenaram o Senhor Jesus e finalmente o 

crucificaram na cruz e foram punidos por Deus. Devemos aprender a lição do 

fracasso dos judeus e evitar que percamos nossa chance de acolher o Senhor. 

Apocalipse profetiza muitas vezes: ‘Quem tem ouvidos, ouça o que o 

Espírito diz às igrejas’ (Apocalipse 2, 3). Esse versículo nos mostra que, 

quando o Senhor retornar, Ele também expressará Suas palavras, e se 

desejarmos acolher Seu retorno, devemos aprender a ouvir a voz de Deus. É 

apenas lendo e investigando as palavras de Deus Todo-Poderoso que você 

saberá se elas são, ou não, a voz de Deus”. Após expressar sua opinião, minha 

mãe pegou um livro intitulado de “Declarações de Cristo dos últimos dias”  e 

quis dá-lo para mim. 

Olhei para o livro nas mãos dela, mas não o peguei. Eu ainda não podia 

aceitar o que ela estava dizendo, por isso eu disse simplesmente: “Não quero lê-

lo”. Então me virei e fui para o meu quarto. 

Sentada à minha escrivaninha, eu me acalmei e refleti sobre o que minha 
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mãe acabara de dizer. Pensei comigo mesma: “O que mamãe disse não é errado. 

O Relâmpago do Oriente testifica que o Senhor retornou, mas eu acreditei 

cegamente naquilo que o pastor diz e na publicidade negativa sobre o 

Relâmpago do Oriente feita pelo governo comunista chinês sem nem mesmo 

ter lido as palavras expressadas por Deus Todo-Poderoso. Suponho que tenha 

sido uma decisão um tanto arbitrária da minha parte. Se Deus Todo-Poderoso 

realmente for o Senhor Jesus retornado e eu me recusar a aceitá-Lo, eu perderei 

minha chance de acolher o Senhor. Mas o pastor sempre prega que cristos falsos 

aparecerão nos últimos dias, e se eu me desviar, minha crença no Senhor não 

terá sido em vão?”. Meu coração pendia ora para lá, ora para cá, e eu 

simplesmente não sabia em quem acreditar, então clamei ao Senhor: “Ó Senhor! 

Sempre ansiei pelo Teu retorno, mas agora temo ser enganada pelos falsos 

cristos que aparecem nos últimos dias. Ó Senhor! As pessoas do Relâmpago do 

Oriente estão agora testificando que Tu retornaste, então, se realmente 

retornaste como Deus Todo-Poderoso, peço que Tu me ilumines e guies e me 

permitas reconhecer a Tua voz”. 

No dia seguinte, minha mãe me encorajou novamente a participar de uma 

de suas reuniões. Após alguma hesitação, decidi entrar na internet e ouvir o que 

eles tinham a dizer. No início da reunião, eu me senti muito agitada e realmente 

não prestei atenção naquilo que os irmãos e irmãs estavam comunicando. Mais 

tarde, o irmão Zhang comungou sobre aspectos da verdade, como, por exemplo, 

o plano de administração de Deus para salvar a humanidade, o mistério dos três 

estágios da obra de Deus e também a obra de julgamento que Deus realiza nos 

últimos dias; meu coração foi atraído, e quanto mais eu ouvia, mais fresco e 

mais novo tudo parecia ser. Apesar de já ter participado de estudos bíblicos 

anteriormente, os pregadores só tinham falado sobre a natureza milagrosa da 

obra de Deus, mencionando os milagres que Ele realizava, ou sobre como os 

santos do passado tinham obedecido a Deus para realizar as comissões de Deus 

e assim por diante. Jamais tinham mencionado qualquer coisa sobre o plano de 

administração de Deus para salvar a humanidade. A comunicação do irmão 

Zhang me permitiu ganhar algum entendimento referente à obra de Deus de 

administrar a humanidade; eram coisas que eu nunca tinha entendido antes 

apesar de ter lido a Bíblia durante tantos anos. Quando a reunião terminou, eu 

já tinha mudado minha opinião. Decidi que investigaria primeiro a obra de 
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Deus Todo-Poderoso dos últimos dias e que apagaria a gravação que eu tinha 

feito da conversa com minha mãe. 

Durante a nossa reunião no terceiro dia, discutimos a diferença entre as 

virgens sábias e as virgens tolas. O irmão Zhang disse: “As virgens sábias são 

sábias porque anseiam pela aparição de Deus e sabem como ouvir a voz de Deus. 

Elas são inteligentes, possuem calibre e são pessoas que amam e buscam a 

verdade. Consequentemente, quando ouvem a notícia de que o Senhor veio, elas 

buscam e investigam ativamente — pessoas desse tipo não podem ser 

enganadas por cristos falsos. As virgens tolas não amam a verdade, não dão 

atenção a ouvir a voz de Deus, nem sabem como fazê-lo; estão confusas e não 

têm discernimento e, no que diz respeito ao retorno do Senhor, elas só 

conseguem se agarrar às suas próprias noções e imaginações para resistir e 

condenar a obra de Deus. Alguns irmãos e irmãs, por exemplo, não dão 

importância a ouvir as palavras do Senhor em sua crença Nele, em vez disso, 

acreditam o que os pastores e presbíteros dizem. Não importa o que os pastores 

e presbíteros digam, é nisso que elas acreditam e, apesar de crerem no Senhor 

nominalmente, na verdade, elas seguem e obedecem aos pastores e presbíteros. 

Então há alguns irmãos e irmãs que se concentram exclusivamente em se 

proteger cegamente contra cristos falsos e não buscam ou investigam nem 

mesmo quando ouvem alguém espalhar a notícia do retorno do Senhor — isso 

não é semelhante a desistir de comer por medo de engasgar? Pessoas assim são 

capazes de acolher o retorno do Senhor?” 

As palavras do irmão Zhang causaram em mim um surto repentino de 

percepção, e pensei: “É isso! Tenho acreditado naquilo que meu pastor prega 

por tanto tempo e não investiguei a obra de Deus dos últimos dias. Se Deus 

Todo-Poderoso realmente é o Senhor Jesus retornado, eu não fui exposta como 

uma virgem tola? O Senhor Jesus disse: ‘Pedí, e dar-se-vos-á; buscai, e 

achareis; batei e abrir-se-vos-á’ (Mateus 7:7). Eu sempre vivi na 

expectativa de acolher o Senhor, e agora a Igreja de Deus Todo-Poderoso está 

testificando que o Senhor retornou. Devo ser uma virgem sábia e buscar e 

investigar ativamente a obra de Deus Todo-Poderoso dos últimos dias, pois 

apenas isso está de acordo com a vontade de Deus”. E assim decidi continuar 

investigando a obra de Deus Todo-Poderoso dos últimos dias. 

Na reunião do dia seguinte, perguntei: “Irmão, ontem você comungou que 
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a chave para ser uma virgem sábia é concentrar-se em ouvir a voz de Deus. Sinto 

que agora tenho uma senda para seguir e investigar a obra de Deus dos últimos 

dias, mas meu pastor costuma dizer em seus sermões que cristos falsos 

aparecerão nos últimos dias para enganar as pessoas, como, então, devo 

discernir entre o Cristo verdadeiro e cristos falsos? Não entendo esse aspecto 

da verdade, então estava me perguntando se você poderia compartilhar sua 

comunicação comigo”. 

O irmão Zhang disse: “A pergunta que você fez é crucial, pois está 

diretamente relacionada a se podemos ou não acolher o retorno do Senhor. 

Contanto que consigamos entender a verdade sobre discernir entre o Cristo 

verdadeiro e os cristos falsos, então, não importa como os cristos falsos possam 

tentar personificar Deus, nós não seremos enganados por eles. No que diz 

respeito a como discernir entre o Cristo verdadeiro e cristos falsos, o Senhor diz: 

‘Se, pois, alguém vos disser: Eis aqui o Cristo! ou: Ei-lo aí! não 

acrediteis; porque hão de surgir falsos cristos e falsos profetas, e 

farão grandes sinais e prodígios; de modo que, se possível fora, 

enganariam até os escolhidos’ (Mateus 24:23-24). As palavras do Senhor 

nos dizem claramente que, nos últimos dias, cristos falsos usarão 

principalmente sinais e maravilhas para enganar as pessoas. Visto que cristos 

falsos carecem de verdade e sua essência é a de espíritos malignos e demônios, 

eles só podem imitar a obra passada de Deus e realizar alguns sinais e 

maravilhas simples ou então interpretar a Bíblia de forma errada para 

confundir as pessoas com teorias arcanas. Apenas Cristo é a verdade, o caminho 

e a vida, e apenas Ele pode expressar a verdade, mostrar-nos o caminho e dar-

nos vida. Todos que chamam a si mesmo de Cristo, mas não conseguem 

expressar a verdade são certamente cristos falsos e impostores, e esse é o 

princípio que nos permite ter uma discriminação básica dos cristos falsos”. 

Após ouvir a comunicação do irmão, eu li essa passagem das Escrituras 

repetidas vezes com cuidado, e, de repente, tudo ficou claro: “Sim, a Bíblia 

realmente diz que cristos falsos realizarão grandes sinais e maravilhas para 

enganar as pessoas. Como, então, aqueles pastores que conhecem tão bem a 

Bíblia podem não ter visto esse princípio que nos permite discernir cristos 

falsos?”. 

Então, o irmão Zhang enviou uma passagem das palavras de Deus Todo-
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Poderoso: “Se, durante o dia de hoje, surgir uma pessoa que seja capaz 

de mostrar sinais e maravilhas, expulsar demônios, curar os 

doentes e realizar muitos milagres e, se essa pessoa afirmar que ela 

é Jesus que veio, então isso seria a fraude dos espíritos malignos e 

sua imitação de Jesus. Lembre-se disso! Deus não repete a mesma 

obra. A etapa da obra de Jesus já foi concluída e Deus nunca mais 

realizará aquele estágio da obra. […] Se, durante os últimos dias, 

Deus ainda mostrasse sinais e maravilhas, e ainda expulsasse 

demônios e curasse os doentes — se Ele fizesse exatamente o mesmo 

que Jesus — então Deus estaria repetindo a mesma obra e a obra de 

Jesus não teria significado ou valor. Assim, Deus realiza uma etapa 

de obra em cada era. Uma vez que cada etapa de Sua obra foi 

concluída, logo é imitada por espíritos malignos e, depois que 

Satanás começa a seguir os passos de Deus, Deus muda para um 

método diferente. Uma vez que Deus completou uma etapa de Sua 

obra, ela é imitada por espíritos malignos. Isso deve estar claro para 

vocês” (de ‘Conhecer a obra de Deus hoje’ em “A Palavra manifesta em carne”). 

O irmão Zhang comungou, dizendo: “As palavras de Deus Todo-Poderoso 

nos mostram que Deus é um Deus sempre novo e nunca velho, e Ele nunca fez 

a mesma obra duas vezes. Sempre que Deus inicia um novo estágio de obra, Ele 

expressa novas palavras e dá ao homem novas sendas de prática. Por exemplo, 

quando o Senhor Jesus veio, Ele não repetiu a obra de promulgar as leis e 

mandamentos, em vez disso, usou aquela obra como base para realizar a obra 

de remir toda a humanidade e deu às pessoas daquele tempo novas maneiras 

de praticar. Por exemplo, ensinou as pessoas a confessar e se arrepender, a 

amar seus inimigos, a aprender a perdoar, a amar umas às outras e assim por 

diante. Agora, Deus Todo-Poderoso veio nos últimos dias, e Ele não expressa 

novamente o caminho do arrependimento, em vez disso, usa a obra da redenção 

como base para realizar a obra de julgar e purificar o homem através de palavras. 

Durante esse estágio de obra, Deus não realiza sinais e maravilhas, em vez disso, 

expressa Suas palavras de modo prático a fim de revelar nossos caracteres 

corruptos e julgar nossa injustiça. Ao mesmo tempo, Deus nos concede todas as 

verdades que necessitamos para alcançar salvação verdadeira e nos capacita a 

entender a senda da mudança de caráter, através da qual podemos nos livrar 
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dos nossos caracteres corruptos e ser guiados por Deus para o Seu reino. A 

maioria dos cristos falsos, por sua vez, são possuídos por espíritos malignos e 

são todos excepcionalmente arrogantes e absurdos. São incapazes de iniciar 

novas eras, tampouco podem encerrar eras, muito menos expressar a verdade 

para mostrar às pessoas a senda da mudança de caráter. Tudo que podem fazer 

é imitar a obra passada do Senhor Jesus e realizar alguns sinais e maravilhas 

simples para enganar as pessoas. No entanto, quanto aos grandes milagres que 

o Senhor Jesus realizou, como trazer mortos de volta para a vida e alimentar 

cinco mil com dois peixes e cinco pães, os cristos falsos são simplesmente 

incapazes de imitar esses feitos, pois apenas Deus possui tal autoridade e poder, 

e cristos falsos jamais poderiam alcançar tais coisas”. 

Foi apenas através da comunicação do irmão que vim a entender que a obra 

de Deus é sempre nova e nunca velha e que cristos falsos só são capazes de 

imitar a obra passada de Deus e realizar alguns sinais e maravilhas simples. No 

entanto, são incapazes de fazer a obra de Deus, e, contanto que entendamos os 

princípios por trás da obra de Deus, nós não seremos enganados. No passado, 

eu sempre tive medo de ser enganada e, por isso, não ousava ouvir nenhum 

sermão dado pelo Relâmpago do Oriente, muito menos buscar e investigar a 

obra de Deus Todo-Poderoso dos últimos dias. Em vez disso, eu me 

enclausurava na igreja, ouvia os sermões ali e louvava o Senhor, acreditando 

que esse era o caminho mais seguro a seguir e que eu seria reunida com o 

Senhor no futuro. Refletindo sobre isso agora, porém, ser tão passiva e 

reservada e não buscar proativamente as declarações do Senhor nos últimos 

dias tinha realmente me deixado suscetível a perder a chance de acolher o 

Senhor. 

O irmão Zhang continuou sua comunicação, dizendo: “Deus é a verdade, o 

caminho e a vida, e além de discernir entre o Cristo verdadeiro e cristos falsos 

pelos princípios da obra de Deus, podemos discerni-los também pela essência 

de Cristo”. A essa altura, o irmão Zhang enviou uma passagem das palavras de 

Deus: “Deus tornado carne é chamado de Cristo, logo, o Cristo que 

pode dar a verdade às pessoas é chamado de Deus. Não há nada de 

excessivo nisso, pois Ele possui a substância de Deus e possui o 

caráter de Deus e sabedoria em Sua obra, que são inalcançáveis pelo 

homem. Aqueles que se dizem Cristo, mas não podem fazer a obra 
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de Deus são fraudes. Cristo não é meramente a manifestação de 

Deus na terra, mas também a carne específica assumida por Deus 

enquanto Ele realiza e conclui Sua obra entre os homens. Essa carne 

não é do tipo que pode ser substituída por qualquer homem, mas do 

tipo que é capaz de suportar adequadamente a obra de Deus na terra, 

de expressar o caráter de Deus, de representar bem a Deus e de 

fornecer vida ao homem. Cedo ou tarde, todos aqueles que 

personificam Cristo cairão porque, embora aleguem ser Cristo, 

nada possuem da substância de Cristo. E por isso Eu digo que a 

autenticidade de Cristo não pode ser definida pelo homem, mas é 

respondida e decidida pelo Próprio Deus” (de ‘Só o Cristo dos últimos 

dias pode dar ao homem o caminho de vida eterna’ em “A Palavra manifesta em 

carne”). 

O irmão Zhang continuou sua comunicação, dizendo: “As palavras de Deus 

nos mostram que Cristo é a encarnação do Espírito de Deus — Ele possui uma 

essência divina, Ele realiza a obra de Deus, Ele expressa o caráter de Deus, Ele 

pode expressar a verdade para suprir e pastorear o homem a qualquer hora e 

em qualquer lugar, e apenas Cristo pode realizar a obra de salvar o homem. O 

Senhor Jesus era Cristo, por exemplo, e Sua aparição e obra encerraram a Era 

da Lei e iniciaram a Era da Graça. Ele também falou Suas palavras para 

conceder à humanidade o caminho do arrependimento, a fim de capacitá-la a 

conhecer claramente a vontade e as exigências de Deus e a dar-lhe um caminho 

a seguir quando surgissem dificuldades. Através das palavras do Senhor Jesus, 

o homem soube como orar ao Senhor, como conviver com os outros, como 

perdoar aos outros e assim por diante. Além do mais, o Senhor Jesus expressou 

Seu caráter de bondade amorosa e misericórdia, Ele curou os enfermos, 

expulsou demônios e concedeu infinita graça ao homem. No fim, Ele foi 

crucificado para redimir a humanidade, completando assim a obra de remir 

toda a humanidade e de nos salvar dos laços e grilhões da lei, poupando-nos 

também do perigo de sermos condenados e executados por violarmos a lei. 

Essas são apenas algumas das coisas que o Senhor Jesus fez, e nenhum outro 

poderia ter feito isso em Seu lugar. A obra e as palavras do Senhor Jesus nos 

mostram que Ele é a verdade, o caminho e a vida. Semelhantemente, Deus se 

tornou carne mais uma vez nos últimos dias e encerrou a Era da Graça e iniciou 
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a Era do Reino. Ele professou milhões de palavras, Ele realiza a obra de 

julgamento e purificação e expressa o caráter justo de Deus, que é majestoso, 

irado e não pode ser ofendido. As palavras expressadas por Deus Todo-

Poderoso não só desvelam o mistério de todo o plano de administração de Deus 

e o fim e o último destino do homem, mas também expõem com perfeita clareza 

as verdades que necessitamos para sermos purificados e alcançarmos a salvação 

verdadeira de acordo com as nossas necessidades. Por exemplo, ele explica 

como Satanás corrompe o homem, a verdade da corrupção do homem às mãos 

de Satanás, como Deus julga e purifica os caracteres corruptos do homem, como 

o homem deve crer em Deus e obedecer a Ele, que tipo de pessoa Deus ama e 

que tipo de pessoa Ele detesta e elimina, como devemos buscar a fim de sermos 

aperfeiçoados por Deus e assim por diante. Através da experiência do 

julgamento e castigo das palavras de Deus, vemos claramente a essência e raiz 

da nossa corrupção por Satanás e entendemos o caráter justo e santo de Deus 

que não pode ser ofendido. Então não temos como não cair no chão diante de 

Deus em remorso verdadeiro, tornamo-nos cada vez mais reverentes a Deus e, 

aos poucos, nos livramos dos nossos caracteres satânicos corruptos e dos laços 

do pecado e alcançamos a verdadeira salvação de Deus. As declarações e a obra 

de Deus Todo-Poderoso nos trazem a verdade, o caminho e a vida — Deus Todo-

Poderoso é o Próprio Deus e é o Cristo tornado carne. Cristos falsos não 

possuem a essência de Deus e não podem expressar a verdade, muito menos 

podem realizar a obra de salvar a humanidade. Só podem fazer 

pronunciamentos especiosos para enganar e prejudicar as pessoas. Quando 

alguém dá ouvidos a eles, ele não só não recebe nenhum suprimento, mas, além 

disso, seu coração se torna cada vez mais escuro, ele afunda cada vez mais e não 

tem para onde correr e, inevitavelmente, acaba sendo devorado por Satanás. 

Portanto, somos capazes de afirmar com base nas declarações, na obra e no 

caráter que Deus expressa se Ele é o Cristo encarnado”. 

Após ouvir as palavras de Deus Todo-Poderoso e a comunicação do irmão, 

eu entendi completamente a verdade de como discernir entre o Cristo 

verdadeiro e cristos falsos. Apenas Cristo é a verdade, o caminho e a vida, e 

apenas Cristo pode expressar a verdade e realizar a obra do Próprio Deus. Todos 

que se chamam de Cristo, mas são incapazes de expressar a verdade e que não 

conseguem realizar a obra de salvar o homem são cristos falsos. Finalmente, eu 
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tinha encontrado o caminho para avançar e não adotava mais cegamente uma 

postura defensiva e passiva por medo de ser enganada por cristos falsos. Graças 

a Deus! 

Depois disso, o irmão Zhang comungou sobre outras verdades, como, por 

exemplo, o mistério da encarnação, a diferença entre a obra de Deus e o 

trabalho do homem, a história por trás da Bíblia e mais. Quanto mais ouvia, 

mais eu me sentia saciada, e cada dia eu ansiava por participar das reuniões 

com os irmãos e irmãs. Sempre que uma reunião terminava, minha mãe e eu 

discutíamos a nova luz que tínhamos alcançado através da reunião e, aos 

poucos, eu vim a ter algum entendimento da obra de Deus dos últimos dias. 

Após um período de buscar e investigar, eu adquiri a certeza de que Deus Todo-

Poderoso era realmente o Senhor Jesus retornado. Então comecei a espalhar o 

evangelho e a compartilhar a notícia do retorno do Senhor com um número 

ainda maior de pessoas que ansiavam pela aparição de Deus. 

Mais tarde, minha mãe e eu fomos para a nossa igreja antiga para 

participar do culto da sexta-feira. Quando a reunião terminou, para a nossa 

surpresa, o pastor começou a passar um vídeo que levantava acusações falsas 

contra a Igreja de Deus Todo-Poderoso. Quando vi os rumores fabricados e a 

calúnia com que atacavam a Igreja de Deus Todo-Poderoso, eu fiquei zangada 

e pensei: “A Igreja de Deus Todo-Poderoso não é nada como dizem. Eles não 

tiveram nenhum contato com a Igreja de Deus Todo-Poderoso e tampouco 

investigaram a obra de Deus dos últimos dias. Como podem julgar a obra de 

Deus sem base nenhuma e de forma tão arbitrária?”. 

Quando o vídeo terminou, o pastor, dois diáconos e dois membros do 

conselho da igreja pediram que minha mãe e eu ficássemos. O pastor nos 

perguntou: “Vocês duas são agora crentes em Deus Todo-Poderoso?”. 

Respondemos: “Sim”. 

No instante em que dissemos isso, um dos diáconos saltou de sua cadeira 

e, apontando para a minha mãe, disse ferozmente: “Então agora você acredita 

em Deus Todo-Poderoso? A partir de amanhã, você está proibida de ensinar na 

escola dominical. Amanhã à tarde, irei até a sua casa e pegarei de volta o 

dinheiro da igreja”.  

Minha mãe disse: “Pode pegá-lo quando quiser”. 

O pastor disse irritado: “Todo o mundo religioso resiste e condena a Igreja 
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de Deus Todo-Poderoso. Por que você insistiria em manter contato com ela?”. 

Minha mãe retrucou, dizendo: “Pastor, o mundo religioso possui a verdade? 

O Senhor Jesus disse alguma vez que só podemos acolher o Senhor se 

seguirmos o mundo religioso? Quando o Senhor Jesus apareceu e realizou Sua 

obra tantos anos atrás, os líderes judeus não só se recusaram a buscar e 

investigar Sua obra pessoalmente, como também impediram que crentes a 

aceitassem e até inventaram rumores sobre o Senhor Jesus, resistindo, 

julgando e blasfemando freneticamente contra Ele. No fim, ofenderam o caráter 

de Deus e foram amaldiçoados e punidos por Deus. Se agíssemos de acordo com 

o que você diz, que qualquer caminho ao qual o mundo religioso resiste e que 

ele condena não é o caminho verdadeiro, isso não significaria que você está 

negando até a obra do Senhor Jesus? Você se recusa a buscar ou investigar a 

obra de Deus dos últimos dias porque o mundo religioso resiste e condena a 

Igreja de Deus Todo-Poderoso — isso está de acordo com as palavras do Senhor? 

Como pastor e diáconos da igreja, por que vocês condenam e julgam 

arbitrariamente a obra de Deus Todo-Poderoso dos últimos dias sem mesmo se 

importarem de investigá-la? Lendo muitas das palavras de Deus Todo-

Poderoso, vendo que as palavras de Deus Todo-Poderoso são a verdade e a voz 

de Deus, adquirimos a certeza de que Deus Todo-Poderoso é o Senhor Jesus 

retornado”. Para a minha surpresa, eles demonstraram um desprezo 

desdenhoso por aquilo que minha mãe tinha dito e não aceitaram nada daquilo. 

Minha mãe abriu um aplicativo em seu celular e leu as palavras de Deus 

Todo-Poderoso para eles. Então um dos membros do conselho da igreja falou 

de forma muito arrogante e vez alguns comentários blasfemos sobre Deus 

Todo-Poderosos. Minha mãe disse irritada: “Vocês são tão incrivelmente 

arrogantes. Essas palavras são a verdade — vocês não conseguem reconhecer 

isso? Vocês não conseguem entender a voz de Deus quando a ouvem? Vocês são 

realmente ovelhas de Deus?” 

Com sorrisos sem graça, eles nos fixaram com desdém. Então o pastor disse 

com arrogância: “Aquele que aguardamos é o Senhor Jesus que tem ferimentos 

de pregos em Suas mãos e que vem com a aparência de um judeu. Não 

aceitaremos nada além do Senhor Jesus, mesmo que aquilo que Deus Todo-

Poderoso expressa seja a verdade”. Quando vimos como eles estavam sendo 

teimosos, minha mãe e eu desistimos de tentar falar com eles. Vi que seu 
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comportamento era exatamente igual ao dos fariseus que tinham resistido ao 

Senhor Jesus; eles acreditavam em Deus, mas não buscavam a verdade, 

tampouco se concentravam em ouvir a voz de Deus. Em vez disso, eram apenas 

arrogantes e presunçosos, agarrando-se teimosamente às suas próprias noções 

e imaginações e julgando e resistindo arbitrariamente à obra de Deus — eram, 

de fato, aqueles que pareciam servir a Deus, mas que, na verdade, resistiam a 

Ele. 

Então o pastor nos ameaçou, dizendo: “Nós lhes daremos um mês para 

repensar. Se ainda persistirem em sua crença em Deus Todo-Poderoso em um 

mês, eu expulsarei vocês da nossa igreja”. 

Indignada, eu disse: “Não precisa esperar um mês. Pode nos expulsar agora 

mesmo. Após gastarmos esse tempo buscando e investigando a obra de Deus 

dos últimos dias, já temos certeza de que Deus Todo-Poderoso é o Senhor Jesus 

retornado. Finalmente ouvimos a voz de Deus, então, mesmo que você não nos 

expulse agora, não voltaremos para participar de reuniões nesta igreja”. 

O pastor baixou sua voz e disse maliciosamente: “Isso não funcionará. Se 

expulsarmos vocês agora, o que os irmãos e irmãs pensarão de nós? Dirão que 

nós expulsamos vocês apenas por frequentarem algumas reuniões na internet e 

assim pareceremos totalmente desalmados. Daqui a um mês, diremos aos 

irmãos e irmãs na nossa igreja que fizemos de tudo para aconselhar vocês e que 

lhes demos tempo suficiente para repensar, mas, no fim, vocês persistiram em 

crer em Deus Todo-Poderoso e decidiram sair da igreja, e somente então nós 

expulsamos vocês”. 

Quando ouvi o pastor dizer isso, eu me senti enojada e não queria dizer 

mais nada a eles. Então comecei a sair, arrastando minha mãe comigo. Quando 

estávamos saindo, o pastor nos alertou: “Cabe a vocês a decisão de crerem em 

Deus Todo-Poderoso ou não, mas não permitirei que tenham qualquer contato 

com os irmãos e irmãs da nossa igreja”. 

Quando saímos da igreja, já tinha passado da uma da manhã. Enquanto 

refletia sobre o que tinha acabado de acontecer, eu não conseguia acreditar que 

o pastor, o pregador que sempre tínhamos venerado por sua moralidade e 

virtude, era capaz de se comportar dessa forma. Naquele momento, as palavras 

de Deus me vieram à mente: “Aqueles que leem a Bíblia em igrejas 

majestosas a recitam todos os dias, mas ninguém compreende o 
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propósito da obra de Deus. Nem um é capaz de conhecer Deus; além 

disso, nem um está de acordo com o coração de Deus. Todos eles são 

homens inúteis e vis, cada um se achando na posição de ensinar 

Deus. Embora ostentem o nome de Deus, eles intencionalmente se 

opõem a Ele. Embora se rotulem como crentes em Deus, eles são 

aqueles que comem a carne e bebem o sangue do homem. Todos 

esses homens são diabos que devoram a alma do homem, demônios 

chefes que atrapalham propositalmente aqueles que tentam entrar 

na senda certa e pedras de tropeço que obstruem a senda daqueles 

que buscam a Deus. Apesar de serem “carne robusta”, como seus 

seguidores podem saber que são anticristos que conduzem o homem 

em oposição a Deus? Como podem saber que são diabos vivos que 

procuram especialmente almas para devorar?” (de ‘Todos os que não 

conhecem a Deus são pessoas que se opõem a Deus’ em “A Palavra manifesta 

em carne”). 

Eu sempre tinha pensado que os pastores e presbíteros eram servos do 

Senhor e que eles deviam ter o melhor entendimento da Bíblia e ser aqueles que 

mais se conformavam à vontade de Deus. Sempre tinha pensado que, quando o 

Senhor retornasse, eles definitivamente seriam capazes de acolher o Senhor. 

Jamais teria imaginado que, quando o pastor ouvisse a notícia do retorno do 

Senhor, ele não só não a buscaria ou investigaria, mas que também se tornaria 

tão arrogante e hipócrita, agarrando-se teimosamente às suas noções e 

imaginações e que ele julgaria e condenaria Deus e a obra de Deus dos últimos 

dias. Ele carecia completamente de um coração temente a Deus, ao ponto de, 

sob o disfarce de “proteger o rebanho”, obstruir e impedir crentes de 

investigarem a obra de Deus dos últimos dias apenas para manter seu próprio 

status e subsistência. No caso daqueles crentes que aceitavam a obra de Deus 

dos últimos dias, os pastores e presbíteros recorriam a intimidá-los com 

ameaças de expulsão da igreja e até levavam outros irmãos e irmãs em sua igreja 

a rejeitá-los para que não fossem capazes de pregar o evangelho aos seus irmãos 

e irmãs. Como eram sinistros e maliciosos! A fim de manter suas posições e sua 

subsistência, no tempo de Jesus, os fariseus resistiram e condenaram 

selvagemente o Senhor e O crucificaram na cruz. Os pastores e presbíteros de 

hoje possuem exatamente a mesma essência dos fariseus — eles são os 
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anticristos que foram expostos pela obra de Deus dos últimos dias e são os 

demônios que devoram a alma do homem. Naquele momento, finalmente 

entendi completamente que, quando alguém crê em Deus sem conhecer a Deus 

ou Sua obra, não importa o quanto pareçam sofrer ou o quanto pareçam se 

despender, eles sempre resistirão a Deus e ofenderão Seu caráter confiando em 

seus caracteres satânicos arrogantes e presunçosos. 

Naquele momento, tive que expressar minha gratidão e louvar a Deus em 

meu coração. Em retrospectiva, eu tinha sido enganada pela aparência 

santimonial dos pastores e presbíteros e sempre tinha idolatrado eles, seguido 

e obedecido a eles. Quando se tratava da questão de acolher o Senhor, eu tinha 

até acompanhado eles e resistido a Deus. Quando Deus expôs como eles 

realmente eram, Ele finalmente me permitiu enxergar a essência demoníaca 

dos pastores e presbíteros que odeia a verdade e a Deus, e então fui capaz de 

atravessar o labirinto que eles tinham construído para mim e acolher o retorno 

do Senhor. Eu realmente dou graças a Deus por me salvar e desejo buscar a 

verdade com seriedade na senda de fé em Deus para que eu possa retribuir o 

amor de Deus! 

 

28. Abrindo a porta do meu coração e acolhendo o 
retorno do Senhor 

Por Yongyuan, EUA 

Em novembro de 1982, nossa família inteira emigrou para os EUA. Como 

nossa família havia sido fiel ao Senhor desde a geração do meu avô, ao chegar 

aos Estados Unidos, encontramos rapidamente uma igreja chinesa em 

Chinatown, Nova York para assistir à missa. Não perdemos uma única missa 

desde que começamos a frequentar a igreja, e minha mãe e minha irmã mais 

velha se dedicavam especialmente à leitura das escrituras sempre que tinham 

tempo de buscar a benção do Senhor. Naquela época, o padre costumava dizer: 

“Quando o Senhor vier, Ele julgará as pessoas publicamente e as dividirá em 

categorias: as que realmente se arrependerem,confessarem e tiverem boa fé 

Nele poderão ir para o céu; as que cometerem pecados, mas não graves, sofrerão 

o tormento do purgatório, mas ainda poderão ser salvas e ascender ao céu; as 

que não crerem no Senhor ou cometerem pecados que são graves demais 

sofrerão a punição do inferno.” Essas palavras ficaram fortemente marcadas em 
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meu coração. Eles me fizeram crer sinceramente no Senhor, e mesmo quando 

estava muito ocupada no trabalho, eu nunca deixava de ir à missa. 

Logo já estávamos em 2014. Um dia, um paroquiano me disse 

inesperadamente: “Sua irmã mais velha crê agora em Deus Todo-Poderoso…” 

E ele disse várias outras coisas, caluniando e condenando Deus Todo-Poderoso 

e a Igreja de Deus Todo-Poderoso. Ao ouvir essa notícia inesperada, fiquei 

muito ansiosa e muito preocupada que minha irmã tivesse se desviado. A 

notícia de que minha irmã havia aceitado a obra de Deus Todo-Poderoso nos 

últimos dias se espalhou rapidamente por toda a igreja. O padre me exortou a 

manter distância de minha irmã, e vários outros membros da igreja também 

disseram coisas caluniosas e acusatórias contra Deus Todo-Poderoso na minha 

frente. O padre e os paroquianos “me ajudaram” tantas vezes que comecei a 

acreditar em suas palavras e decidi que minha irmã havia se desviado. Eu disse 

ao padre e aos paroquianos que não escutaria mais minha irmã e que, se tivesse 

a oportunidade, tentaria trazê-la de volta ao rebanho para que ela pudesse se 

arrepender ao Senhor. Liguei para meus irmãos ao chegar em casa, e eles me 

apoiaram. Juntos, tentamos convencer minha irmã, mas ela não só continuou 

a crer firmemente em Deus Todo-Poderoso, como também nos deu testemunho 

de que Deus Todo-Poderoso é o Senhor retornado. Ela começou a tentar nos 

convencer a aceitar a obra de Deus nos últimos dias para que não perdêssemos 

a oportunidade de alcançar a salvação de Deus. Mas meu coração já estava 

tomado pelas ideias negativas instiladas em mim pelo padre e pelos 

paroquianos. Independentemente do que minha irmã comungasse comigo ou 

do que ela desse testemunho, eu simplesmente não lhe dava ouvidos. 

Depois, minha mãe e eu tivemos várias discussões com minha irmã devido 

à sua crença em Deus Todo-Poderoso. Mesmo assim, não importava o que 

minha irmã dissesse, eu continuava acreditando no padre e nos boatos que 

havia lido na internet e nunca ousei buscar ou investigar a obra e as palavras de 

Deus Todo-Poderoso. Toda discussão que tínhamos terminava sem consenso, 

mas descobri que minha mãe estava aos poucos começando a concordar com o 

que minha irmã comungava e dava testemunho. Na verdade, ela acabou 

formando uma “frente unida” com minha irmã e aceitando a obra de Deus 

Todo-Poderoso nos últimos dias. Quando vi que minha mãe também passara a 

crer em Deus Todo-Poderoso, fiquei ainda mais preocupada. Se o padre e os 
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paroquianos realmente tivessem razão e algo de ruim acontecesse com nossa 

família, o que eu faria? Desesperada, procurei a irmã Qianhe, que tinha uma 

boa relação tanto comigo quanto com minha irmã. Consegui que ela tentasse 

convencer minha mãe e minha irmã. O que eu nunca esperava é que essa irmã 

não só não conseguisse convencer minha irmã e mãe, como também passasse a 

crer em Deus Todo-Poderoso. Havia algo que eu não entendia: o 

comportamento dessa irmã era íntegro e ela buscava com entusiasmo, então 

como era possível que não fosse capaz de convencer alguém, mas viesse ela 

mesma a crer em Deus Todo-Poderoso? A palavra de Deus Todo-Poderoso 

tinha de fato tanto poder assim? A palavra de Deus Todo-Poderoso podia 

realmente fornecer vida ao homem? No entanto, quando pensei nas palavras 

do padre e dos paroquianos atacando Deus Todo-Poderoso, bem como nas que 

eu havia visto na internet, resistindo e acusando a Igreja de Deus Todo-

Poderoso, senti novamente medo em meu coração e não quis mais ter contato 

com elas. Depois disso, eu raramente visitava minha mãe. Ocasionalmente eu 

fazia uma visita breve e ia embora rapidamente. Eu me recusava a ouvir o que 

minha irmã e minha mãe comungavam. E assim, essa “guerra fria” entre mim 

e minha mãe e irmã prosseguiu por um ano e meio. 

Um dia, em março de 2016, eu soube que alguns membros importantes da 

igreja haviam tentado convencer minha irmã, então fui ver se ela havia mudado 

ou não. Quando eu a vi, perguntei o que ela estava pensando. Minha irmã me 

disse: “Eu segui os passos do Cordeiro e confirmei que o caminho de Deus Todo-

Poderoso é a verdade. Deus Todo-Poderoso é o Senhor retornado, e eu não me 

afastarei Dele de maneira alguma”. O olhar firme de minha irmã e sua resposta 

categórica e contundente fizeram meu coração vacilar e despertaram minha 

curiosidade. Pensei: minha irmã é a crente de nossa família que busca com mais 

fervor, e a irmã Qianhe também é uma pessoa na igreja que busca assiduamente 

e tem discernimento. Minha mãe também sempre teve fé firme no Senhor. 

Agora todas acreditavam em Deus Todo-Poderoso, e sua fé crescera ainda mais 

depois que passaram a seguir a Ele. Falavam com maior conhecimento, e 

ninguém conseguia abalá-las nem contradizê-las. Que poder poderia permitir 

que tivessem tanta fé diante da oposição de tantas pessoas? Poderia a obra de 

Deus Todo-Poderoso nos últimos dias realmente ser o verdadeiro caminho? 

Poderia Deus Todo-Poderoso realmente ser o Senhor retornado? Pensando 
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bem, minha irmã, a irmã Qianhe e minha mãe haviam aceitado a obra de Deus 

Todo-Poderoso há quase dois anos, mas quando vi que tudo em suas vidas 

continuava exatamente como antes, percebi que o alarmismo e as táticas 

ameaçadoras do padre e o que eu havia lido na internet não haviam se 

concretizado no caso delas… Quando pensei nisso, meu coração se abrandou 

um pouco e tive vontade de investigar as palavras e a obra de Deus Todo-

Poderoso. Compartilhei meus pensamentos com minha irmã. Ela reagiu de 

maneira positiva e me convidou à casa da minha mãe para ouvir as irmãs da 

Igreja de Deus Todo-Poderoso comungar sobre a obra de Deus Todo-Poderoso 

nos últimos dias. 

No fim de semana, fui até a casa da minha mãe. Minha irmã, a irmã Qianhe 

e uma irmã da Igreja de Deus Todo-Poderoso, chamada Zhang Xiao, estavam 

todas lá. A irmã Qianhe ficou especialmente feliz em saber que eu queria buscar 

e investigar. Ela comungou comigo: “Nos últimos dias, o Senhor veio 

principalmente para expressar a palavra e realizar a obra de julgar e purificar 

as pessoas a fim de nos salvar da escravidão do pecado. No momento, as pessoas 

na Era da Graça estão vivendo um ciclo de cometer e depois confessar pecados. 

Apesar de persistirmos em assistir à missa e ler as escrituras, bem como em nos 

confessar ao padre, continuamos mentindo, enganando e vivendo em nossos 

caracteres corruptos como arrogância, ganância e egoísmo. Mesmo contra 

nossa vontade, pecamos contra Deus e resistimos a Ele, e não há ninguém que 

seja capaz de se libertar da escravidão dessa natureza pecaminosa, nem 

ninguém capaz de alcançar a pureza confiando em confissão e arrependimento. 

Portanto, ainda temos de aceitar a obra de julgamento e purificação das pessoas 

que o Senhor retornou para realizar nos últimos dias. Somente assim podemos 

nos libertar completamente da escravidão do pecado, ser purificados e 

transformados e alcançar a salvação de Deus.” Perplexa por ter ouvido isso, 

perguntei: “O sacerdote costumava dizer: ‘Se as pessoas cometerem pecados 

menores, quando o Senhor vier novamente para julgar publicamente a 

humanidade, depois de concluído seu sofrimento no purgatório, elas poderão 

ascender ao céu. Os que cometerem pecados grandes irão diretamente ao 

inferno para serem punidos’. Mas como você pode  dizer que a obra de 

julgamento que Deus retornou para realizar é a purificação e salvação das 

pessoas?” A irmã Qianhe disse: “Eu também costumava acreditar nas palavras 
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do padre. Eu tinha as mesmas noções que você sobre como Deus retornará para 

realizar a obra de julgamento, mas pensando nisso agora, o que o padre disse 

está realmente de acordo com a Bíblia? É baseado na palavra do Senhor? O 

Senhor Jesus disse alguma coisa sobre purgatório? Ele disse alguma coisa sobre 

as pessoas que cometem pecados menores poderem ascender ao céu depois de 

concluírem seu sofrimento no purgatório e que somente as que cometerem 

pecados grandes é que irão para o inferno? Claro que não! Então, de onde vêm 

essas palavras? Elas obviamente vêm das noções e imaginações das pessoas e 

são especulações e conjecturas do homem. Não estão de maneira alguma de 

acordo com as palavras de Deus nem com a realidade de Sua obra. De que nos 

serve persistir nisto?” Assenti em silêncio depois de ouvir a comunhão da irmã 

Qianhe. Ela continuou: “No momento, estamos repletos de pecado, e não há 

ninguém que seja puro. Baseado no que o padre disse, quando o Senhor 

retornar para julgar publicamente todos os povos, aqueles que cometerem 

pecados menores irão para o purgatório, enquanto aqueles que cometerem 

pecados grandes irão para o inferno. Nesse caso, todos nós não teríamos de ser 

condenados e sofrer o castigo de ir para o inferno? A obra de Deus de salvar a 

humanidade não seria em vão? O retorno do Senhor teria algum sentido?” O 

que a irmã comungou tocou meu coração, e eu pensei: É verdade, mesmo 

crendo no Senhor, tudo o que fazemos é cometer pecados e confessá-los o dia 

todo, e ninguém é puro. De fato, ninguém está apto a ver a Deus, e se Ele veio 

para julgar, condenar e punir abertamente as pessoas, então todos terão de ir 

para o inferno. Ninguém poderia alcançar a salvação… Foi só então que percebi 

quão impraticáveis são as palavras: “Quando o Senhor retornar para julgar 

abertamente todas as pessoas, os que cometerem pecados grandes irão 

diretamente ao inferno, enquanto os que cometerem pecados menores irão ao 

purgatório, e depois de concluírem seu sofrimento ascenderão ao céu.” Isso não 

condiz de maneira alguma com a intenção de Deus de salvar o homem. A irmã 

Qianhe então disse: “Quanto à obra de julgamento de Deus nos últimos dias, 

vamos dar uma olhada em como ela é descrita na palavra de Deus Todo-

Poderoso! Deus Todo-Poderoso diz: ‘Deus não veio para matar nem para 

destruir, mas para julgar, amaldiçoar, castigar e salvar. Antes da 

conclusão de Seu plano de gestão de 6.000 anos — antes de Ele expor 

o fim de cada categoria de homens — a obra de Deus na Terra é para 



321 

 

o bem da salvação, é toda para tornar aqueles que O amam 

totalmente completos e trazê-los para a submissão ao Seu domínio. 

Não importa como Deus salva pessoas, tudo é feito levando-as a se 

libertar de sua velha natureza satânica; isto é, Deus as salva fazendo 

com que elas busquem a vida. Se não buscarem a vida, elas não terão 

como aceitar a salvação de Deus. A salvação é obra do Próprio Deus, 

e a busca de vida é algo que todo homem deve possuir para aceitar a 

salvação’ (de ‘Vocês devem pôr de lado as bênçãos do status e entender a 

vontade de Deus para a salvação do homem’ em “A Palavra manifesta em 

carne”). ‘Nos últimos dias, Cristo usa uma variedade de verdades para 

ensinar o homem, expor a essência do homem e dissecar suas 

palavras e ações. Essas palavras abrangem várias verdades: o dever 

do homem, como o homem deveria obedecer a Deus, como o homem 

deveria ser leal a Deus, como o homem deve viver a humanidade 

normal, bem como a sabedoria e o caráter de Deus e assim por 

diante. Essas palavras são todas dirigidas à essência do homem e ao 

seu caráter corrupto. Em especial, essas palavras que expõem como 

o homem desdenha de Deus são faladas em relação a como o homem 

é a corporificação de Satanás e uma força inimiga contra Deus. Ao 

realizar Sua obra de julgamento, Deus não só torna clara a natureza 

do homem com apenas algumas palavras; Ele também expõe, trata 

e poda no longo prazo. Esses métodos de exposição, tratamento e 

poda não podem ser substituídos por palavras comuns, mas pela 

verdade que o homem absolutamente não possui. Apenas métodos 

desse tipo são considerados julgamento; só por meio de julgamento 

desse tipo é que o homem pode ser subjugado e completamente 

convencido a se submeter a Deus e, além disso, ganhar verdadeiro 

conhecimento de Deus. O que a obra de julgamento produz é o 

entendimento do homem da verdadeira face de Deus e da verdade 

sobre a própria rebelião. A obra de julgamento permite que o 

homem ganhe bastante entendimento da vontade de Deus, do 

propósito da obra de Deus e dos mistérios que lhe são 

incompreensíveis. Também permite que o homem reconheça e 

conheça sua substância corrupta e as raízes de sua corrupção, bem 
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como descubra a fealdade do homem. Esses efeitos são todos 

produzidos pela obra de julgamento, pois a substância dessa obra é, 

de fato, a obra de abrir a verdade, o caminho e a vida de Deus a todos 

aqueles que têm fé Nele. Essa obra é a obra de julgamento realizada 

por Deus’” (de ‘Cristo realiza a obra do julgamento com a verdade’ em “A 

Palavra manifesta em carne”). 

Depois de ler a palavra de Deus, a irmã Zhang Xiao comungou: “A palavra 

de Deus Todo-Poderoso esclarece precisamente o significado da obra de 

julgamento nos últimos dias, a natureza exata do julgamento e o efeito da obra 

de julgamento entre os homens. A obra de julgamento de Deus não é matar e 

punir pessoas, como em nossas noções e imaginações. Em vez disso, essa obra 

faz uso da palavra para expor os pensamentos, palavras e ações das pessoas, 

para extirpar a natureza satânica e corrupta profundamente enraizada que 

resiste a Deus. Ela nos permite conhecer a verdade de nossa corrupção por 

Satanás. Ao mesmo tempo, nos permite conhecer o caráter justo e santo de 

Deus. Quando obtemos uma compreensão dessas coisas, começamos a nos 

odiar, e isso produz verdadeiro arrependimento e um coração verdadeiramente 

reverente a Deus. No julgamento da palavra de Deus, podemos melhor 

compreender e ganhar a verdade. Seremos naturalmente capazes de viver 

confiando na verdade, e, assim, quaisquer coisas satânicas que tenhamos 

dentro de nós serão gradualmente eliminadas. Seremos capazes de estar em 

harmonia com Deus e, a partir desse momento, não mais nos oporemos ou 

resistiremos a Ele. Seremos capazes de verdadeiramente obedecer a Deus, e 

somente isso significa alcançar a salvação. Depois de termos sido corrompidos 

por Satanás, não temos mais semelhança humana e perdemos a consciência e o 

senso que as pessoas normais deveriam ter. Seu lugar é tomado por caracteres 

satânicos como arrogância, hipocrisia, egoísmo e astúcia, que nos preenchem. 

Nossas atitudes e noções em relação às coisas também não são compatíveis com 

Deus. Por exemplo: quando confrontados com a obra de julgamento de Deus 

nos últimos dias, todos nós teremos nosso próprio entendimento e nos 

apegaremos aos nossos próprios pontos de vista, independentemente de haver 

fundamento na palavra de Deus. Não buscaremos a vontade de Deus, mas 

acreditaremos cegamente que nossa maneira de pensar é correta. Quando a 

obra de Deus não concordar com nossas noções e imaginações, faremos nossos 
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próprios julgamentos sobre Deus e iremos negar, atacar e acusar a Ele. Isso é 

causado por nossa natureza arrogante. Com tal natureza satânica, é fácil demais 

resistirmos a Deus, por isso precisamos urgentemente que Ele realize um 

estágio da obra de julgamento e purifique e mude nosso caráter satânico. Sem 

isso, ninguém se libertará da corrupção nem receberá a salvação”. 

Depois de ouvir a palavra de Deus Todo-Poderoso e o que a irmã 

comungou, meu coração subitamente ganhou clareza e sentiu que essas 

palavras foram muito bem proferidas. Embora houvesse algumas coisas que eu 

não compreendesse, essas palavras me fizeram sentir que a obra de Deus é 

extremamente sábia e que o Senhor realmente ama muito o homem. No 

passado, quando se tratava da vinda de Deus para julgar as pessoas, eu achava 

que elas iriam para o inferno ou sofreriam o tormento do purgatório. Na 

verdade, a obra de julgamento de Deus não é o que imaginávamos, mas, ao invés 

disso, trata-se de Ele vir encarnado para expressar a verdade e realizar a obra 

de julgamento de maneira prática. Dessa forma, Ele purifica e salva as pessoas! 

A obra de julgamento de Deus é assaz repleta de significado. É exatamente o 

que a humanidade corrupta precisa! 

Quando eu estava ouvindo tudo isso com grande interesse, meu marido 

ligou de repente para dizer que queria usar o carro. Minha mãe percebeu que 

eu passaria a escutar a palavra. Quando eu estava prestes a sair, ela me deu um 

livro chamado O Pergaminho aberto pelo Cordeiro e disse que as palavras nele 

eram a voz do Próprio Deus. Ela me disse também que, quando eu retornasse, 

deveria ler a palavra de Deus Todo-Poderoso. Depois que voltei para casa, eu 

lia o livro sempre que tinha tempo. Por meio da leitura da palavra de Deus 

Todo-Poderoso, compreendi muitas verdades e ganhei muito conhecimento. Ao 

mesmo tempo, também senti distintamente Deus observando as profundezas 

do coração do homem. Cada palavra de Deus Todo-Poderoso tocou diretamente 

meu coração, revelando minha natureza interna corrupta. Por vezes eu via 

como a palavra de Deus revela nossa corrupção e sentia que Deus tem um 

desprezo particular por nossa corrupção. É como se Deus estivesse zangado 

conosco, e meu coração entorpecido e insensível se comovia imediatamente. Eu 

tinha reverência por Deus em meu coração e não era mais a mesma pessoa de 

antes, quando cometia pecados sem temor. Por meio de muitas experiências e 

da iluminação e orientação das palavras de Deus, vi que a obra de julgamento 
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de Deus Todo-Poderoso poderia de fato salvar as pessoas do pecado e permitir 

que se libertassem dele. Quão prática é a obra de Deus! Quando relembrei como 

eu havia resistido à obra de Deus nos últimos dias ao longo dos últimos dois 

anos, senti muito remorso e odiei a mim mesma. Eu fora tão tola e ignorante 

por não buscar entender nem investigar um assunto tão grande quanto a 

segunda vinda do Senhor, mas, ao invés disso, escutei cegamente aqueles 

rumores, excluí o Senhor e condenei e resisti a Deus. Quase perdi a salvação do 

Senhor nos últimos dias. Como eu pude ter sido tão cega? Vi claramente que a 

calúnia, julgamentos e blasfêmia contra Deus Todo-Poderoso e a difamação da 

Igreja do Deus Todo-Poderoso não passavam de falsidades de Satanás. Esses 

são truques usados  por Satanás especialmente para confundir, enganar e 

impedir que as pessoas aceitem a obra de Deus nos últimos dias. Eu nunca mais 

acreditaria nas falsidades de Satanás. Independentemente do que eu 

encontrasse ou ouvisse no futuro, eu sempre julgaria o certo e o errado de 

acordo com a palavra de Deus e com a realidade. Nunca mais escutaria as 

mentiras e enganos de Satanás, que é a única maneira de alguém estar de 

acordo com a vontade de Deus. Com isso em mente, agradeci sinceramente a 

Deus Todo-Poderoso pela misericórdia e salvação que Ele me deu. Deus não 

desistiu de me salvar por causa da minha rebelião e resistência, mas continuou 

a arranjar para que as pessoas divulgassem o evangelho a mim e me trouxessem 

de volta à casa de Deus. Quão grande é o amor de Deus! Toda vez que ouço a 

letra do vídeo musical “Canção do apego sincero”, que diz: “Existe Um que é 

Deus encarnado. Tudo o que Ele diz e o que Ele faz, é a verdade. Amo Sua justiça 

e Sua sabedoria. Vê-Lo, tê-Lo, é verdadeiramente uma bênção”, meu coração 

fica particularmente comovido e inspirado. Sinto-me afortunada por dar as 

boas-vindas ao retorno do Senhor e por encontrar a palavra de Deus 

diretamente. Que grande fortuna é receber isso! 

Mais tarde, participei da vida da Igreja de Deus Todo-Poderoso. Os irmãos 

e irmãs cantavam hinos e dançavam para louvar juntos a Deus. Eles liam a 

palavra de Deus, e se qualquer corrupção fosse revelada, eles abriam totalmente 

seus corações e comungavam aquilo. Todos discutiam seu conhecimento e 

experiência da palavra de Deus Todo-Poderoso e buscavam uma senda para 

entrar e percorrer. Esse tipo de vida na igreja me fez sentir especialmente 

liberada e provida. Eu percebi verdadeiramente que somente uma igreja em que 
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o Espírito Santo está operando poderia ser a casa de Deus. Esse é o lugar onde 

eu pertenço. Agora eu estava inteiramente convencida de que Deus Todo-

Poderoso é o Senhor retornado. Eu decidi seguir Deus Todo-Poderoso até o fim! 
 

29. Reunido com o Senhor 

Por Jianding, EUA 

Nasci em uma família católica, e desde cedo minha mãe me ensinou a ler a 

Bíblia. Isso foi durante o tempo em que o Partido Comunista Chinês estava 

construindo a nação após a guerra civil, e como o governo do Partido Comunista 

Chinês estava suprimindo todas as religiões, eu tinha 20 anos antes de, 

finalmente, ter a chance de ir à igreja e ouvir os sermões. O padre 

frequentemente nos dizia: “Nós, católicos, devemos confessar nossos pecados e 

nos arrepender. Devemos fazer o bem, não o mal, e sempre ir à missa. Durante 

os últimos dias, o Senhor virá, julgará a todos e enviará pessoas para o céu ou 

para o inferno com base em seu comportamento. Os maiores pecadores 

sofrerão o castigo eterno no inferno, enquanto aqueles que cometem pecados 

menores ainda podem ir para o céu, se confessarem seus pecados ao Senhor e 

se arrependerem. Qualquer um que não acredita no Senhor nunca irá para o 

céu, não importa quão bom seja”. Quando ouvi isso, alegrei-me por ter tido a 

sorte de ter nascido na fé católica. Eu dizia a mim mesmo para levar a sério 

minha busca, ir à missa com mais frequência, confessar mais meus pecados e 

arrepender-me ao Senhor para poder ir para o céu e não sofrer no inferno. Foi 

quando desenvolvi a determinação de ir à igreja e participar regularmente da 

missa. O padre também nos disse, então, que o Senhor voltaria no ano 2000 — 

todos estávamos exultantes por ouvir isso, e todos nos tornamos muito sinceros 

em nossa busca, aguardando a volta do Senhor. Mas o ano 2000 veio e passou, 

e nós não vimos sinal algum da volta do Senhor. Muitos em nossa congregação 

perderam a fé, e cada vez menos pessoas compareciam à Missa. Eu também 

senti uma sensação de desapontamento, mas ainda sentia que minha fé no 

Senhor não seria abalada, não importando o que os outros fizessem. Isso 

porque houve muitas vezes em que estive em perigo e o Senhor me protegeu, e 

eu saí em segurança. Se não fosse pela proteção do Senhor, eu teria morrido há 

muito tempo, então eu não seria tão ingrato a ponto de perder a fé no Senhor. 

Nos anos seguintes, ouvi pessoas ao meu redor dizendo que os EUA eram 
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“o paraíso na terra”, assim, um forte desejo de vir para cá cresceu em mim. Em 

dezembro de 2014, toda a minha família imigrou para os EUA, mas a realidade 

da vida aqui não se parecia em nada com a bela imagem que eu havia pintado 

em minha mente. A princípio, tudo nos EUA parecia desconhecido — nós 

éramos estranhos em uma terra estranha. O ambiente e o clima eram muito 

diferentes do que eu estava acostumado na China, e logo comecei a sofrer alguns 

problemas físicos. Muitas vezes me sentia fraco e apático, completamente 

desprovido de energia, mas quando ia consultar os médicos, eles não 

conseguiam encontrar nada de errado comigo. Eu não sabia mais o que fazer, 

então comecei a orar ainda mais sinceramente ao Senhor, esperando ganhar 

Sua proteção. Enquanto continuava com minhas orações, comecei a procurar 

uma igreja na qual pudesse ir à missa e, eventualmente, encontrei uma para 

cristãos chineses. Mas, depois de ir à igreja algumas vezes, descobri que não era 

muito diferente do que acontecia no dia a dia da sociedade: os membros da 

congregação eram superficialmente amigáveis, mas suas interações eram 

governadas por poder e dinheiro. Ver essa situação na igreja foi muito 

decepcionante para mim. Eu pensei comigo mesmo: “Ó Senhor, quando Tu 

voltarás? Quando Tu voltares, os bons serão separados dos maus e o mundo 

será purificado”. Embora eu ainda continuasse indo à missa, nunca fui capaz de 

sentir a presença de Deus na igreja; isso me deixava muitas vezes desapontado 

e deprimido, e isso afetou minha fé. Mas então, num dia de julho de 2015, 

quando eu estava trabalhando fora do estado, recebi um telefonema da minha 

esposa. Ela me disse entusiasmada: “O Senhor voltou. Ele expressou palavras e 

está fazendo a obra de julgamento dos últimos dias! Volte rápido para que 

possamos aceitar a nova obra de Deus juntos”. Ao ouvir isso, não pude deixar 

de me sentir um pouco desconfiado. Eu pensei: O Senhor voltou? Como isso é 

possível? Quando voltar, o Senhor julgará o mundo e separará o bem do mal. 

Mas agora o bem e o mal ainda estão misturados, então por que minha esposa 

está dizendo que o Senhor voltou? Será que ela tem um sistema de crenças 

diferente agora? Nós temos sido católicos durante a maior parte de nossas vidas, 

não há como nos desviarmos dessa senda agora! Então terminei meu trabalho 

o mais rápido que pude e voltei para casa. 

Ao retornar, perguntei à minha esposa: “Como você sabe que o Senhor 

voltou? Você não se desviou do caminho, certo? Você está dizendo que o Senhor 
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voltou para fazer a obra de julgamento, mas agora mesmo o bem e o mal ainda 

estão misturados, então como poderia o Senhor já ter voltado? Podemos ansiar 

pela volta do Senhor, mas não podemos ser desleais com Ele!” Ela me ouviu até 

o fim e depois respondeu com paciência: “Tudo bem, não se preocupe. Eu 

também apenas acabei de descobrir sobre a volta do Senhor. A Igreja de Deus 

Todo-Poderoso está agora dando testemunho do retorno do Senhor, e Deus 

Todo-Poderoso está expressando verdades para fazer a obra de julgamento a 

começar pela casa de Deus. Não tenho certeza sobre os detalhes, mas tenho lido 

muito do que Deus Todo-Poderoso expressou on-line e tenho certeza de que é 

a voz de Deus. O Senhor disse uma vez: ‘As Minhas ovelhas ouvem a 

Minha voz, e Eu as conheço, e elas Me seguem’ (João 10:27). Podemos 

descobrir se Deus Todo-Poderoso é o Senhor que retornou indo à Igreja de Deus 

Todo-Poderoso juntos para investigar, certo?” O que minha esposa disse soou 

razoável, e o retorno do Senhor para fazer a obra de julgamento está de acordo 

com as profecias bíblicas, então eu percebi que não havia mal em ir com ela até 

a igreja para dar uma olhada e então decidir. 

Então, minha esposa e eu fomos à casa do irmão Zhang, um dos membros 

da Igreja de Deus Todo-Poderoso. O irmão Wang, a irmã Li e alguns outros 

irmãos católicos também foram. Vendo que eu tinha muita companhia, fiquei 

mais tranquilo. Depois de um bate-papo educado, todos nós nos sentamos, e eu 

perguntei aos irmãos e irmãs: “Meu entendimento sobre o retorno do Senhor é 

este: quando Ele voltar para fazer a obra de julgamento, os bons serão 

separados dos maus, e então as pessoas boas serão aceitas no céu pelo Senhor 

e se encontrarão com Ele, enquanto os maus serão enviados para o inferno e 

punidos. Você diz que o Senhor voltou e está fazendo a obra de julgamento, 

então como é que não vimos nada disso acontecendo?” O irmão Wang 

respondeu: “Irmão, eu costumava pensar a mesma coisa. Eu também pensava 

que a volta do Senhor significava que as pessoas boas seriam separadas das más, 

que as pessoas boas viveriam eternamente no céu e que as más seriam punidas, 

e que, se não víssemos isso acontecer, isso provaria que o Senhor não tinha 

voltado. Mas depois de ler as palavras de Deus Todo-Poderoso, percebi que são 

apenas noções e imaginações nossas — não é a realidade da obra de Deus. A 

maneira de Deus empreender a obra de julgamento nos últimos dias é algo que 

só Deus planeja e organiza. A sabedoria de Deus supera os céus e, aos olhos de 
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Deus, os seres humanos são tão pequenos como uma partícula de poeira, então, 

como podemos entender a obra de Deus? A Bíblia diz: ‘Quem guiou o Espírito 

do Senhor, ou, como seu conselheiro o ensinou? […] Eis que as nações são 

consideradas por ele como a gota dum balde, e como o pó miúdo das balanças; 

eis que ele levanta as ilhas como a uma coisa pequeníssima’ (Isaías 40:13, 15). 

Cada um de nós tem pensamentos em sua mente, de maneira que podemos 

especular sobre a obra de Deus como quisermos, mas Deus nunca faz a Sua obra 

de acordo com o que imaginamos. Se usássemos as nossas imaginações para 

delimitar a obra de Deus, isso não seria extremamente arrogante? Então, como 

Deus faz Sua obra de julgamento? Como Ele separa os bons dos maus? Leiamos 

várias passagens das palavras de Deus Todo-Poderoso que nos ajudarão a 

entender. Deus Todo-Poderoso disse: ‘A obra de julgamento é a própria 

obra de Deus, portanto ela deve ser naturalmente realizada pelo 

Próprio Deus; não pode ser realizada pelo homem em Seu lugar. 

Como o julgamento é a conquista da raça humana por meio da 

verdade, é inquestionável que Deus ainda apareça como imagem 

encarnada para realizar essa obra entre os homens. Isto é, nos 

últimos dias, Cristo irá usar a verdade para ensinar os homens do 

mundo todo e revelar todas as verdades a eles. Essa é a obra de 

julgamento de Deus’ (de ‘Cristo realiza a obra do julgamento com a verdade’ 

em “A Palavra manifesta em carne”). ‘Os últimos dias já chegaram. Todas 

as coisas serão classificadas segundo sua espécie e divididas em 

categorias diferentes com base em sua natureza. Esse é o momento 

em que Deus revela o desfecho e o destino das pessoas. Se as pessoas 

não passarem por castigo e julgamento, não haverá como revelar a 

desobediência e a injustiça delas. Só através do castigo e do 

julgamento é que o fim de todas as coisas pode ser revelado. O 

homem só mostra quem realmente é quando é castigado e julgado. 

O mal deve ser colocado com o mal, o bom com o bom, e as pessoas 

serão classificadas de acordo com a sua espécie. Através do castigo 

e do julgamento, o fim de todas as coisas será revelado, de modo que 

o mal será punido e o bem será recompensado, e todas as pessoas se 

tornarão submissas sob o domínio de Deus. Toda a obra deve ser 

realizada através de castigo e julgamento justos. Como a corrupção 
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humana atingiu o ápice e a desobediência tem sido grave demais, só 

o caráter justo de Deus, que é principalmente o de castigo e 

julgamento e revelado durante os últimos dias, pode transformar e 

completar o homem plenamente. Só esse caráter pode expor o mal e 

dessa forma punir severamente todos os injustos’ (de ‘A visão da obra 

de Deus (3)’ em “A Palavra manifesta em carne”). ‘O Meu propósito ao fazer 

a obra da conquista não é apenas conquistar por causa da conquista, 

mas conquistar para revelar a justiça e a iniquidade, obter prova 

para a punição do homem, condenar os ímpios e, ainda mais, 

conquistar tendo em vista o aperfeiçoamento daqueles que 

obedecem voluntariamente. No final, todos serão separados de 

acordo com sua espécie, e todos os que são aperfeiçoados terão seus 

pensamentos e ideias cheios de obediência. Essa é a obra a ser 

concluída no final. Mas aqueles que estão cheios de caminhos 

rebeldes serão punidos, enviados para queimar no fogo e se 

tornarão objeto de maldição eterna’ (de ‘Aqueles que obedecem a Deus 

com um coração sincero certamente serão ganhos por Deus’ em “A Palavra 

manifesta em carne”). Temos a noção de que a vinda de Deus para fazer a obra 

de julgamento é para separar diretamente o trigo do joio, as ovelhas dos bodes, 

os bons servos dos servos maus. Em outras palavras, é para classificar todas as 

pessoas segundo a sua espécie. Mas se pensarmos nisso, existem atualmente 

mais de 2 bilhões de cristãos em todo o mundo — e todos eles dizem que têm 

verdadeira fé em Deus e amam a Deus — então, como podemos discernir o bem 

do mal, o justo do maligno? Se Deus determinar que você é bom e que eu sou 

mal, certamente vou ter um problema com isso, porque vou sentir que também 

sou uma boa pessoa. Se Deus determinar que eu sou bom e que outra pessoa é 

má, ela terá um problema com isso também. Então, como podemos saber quem 

é bom e quem é mau? Não podemos, porque nós, humanos, não temos os 

princípios ou padrões para avaliar isso. Se Deus determinasse as coisas dessa 

maneira, certamente não nos submeteríamos e teríamos noções sobre isso, 

acreditando que Deus é parcial e injusto. Então, como poderia proceder a obra 

de classificar cada um segundo a sua espécie? O Senhor que retornou nos 

últimos dias, isto é, Cristo dos últimos dias — Deus Todo-Poderoso — usa 

verdades para realizar a obra de julgamento. Para todos os cristãos, que são o 
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trigo e que são o joio, que são os bodes e que são as ovelhas, que são os bons 

servos e que são os servos maus, que são as virgens prudentes e as virgens tolas, 

tudo isso é revelado através da verdade, através das palavras de Deus. As 

virgens sábias são aquelas que realmente acreditam em Deus e amam a verdade. 

Quando ouvem que alguém está dando testemunho da vinda de Deus, elas saem 

para recebê-lo e investigar ativamente as palavras e a obra de Deus. Elas 

reconhecem a voz de Deus e aceitam Sua obra dos últimos dias, e finalmente 

obterão purificação e completa salvação por meio do julgamento de Deus. Elas 

terão a proteção de Deus nos grandes desastres e permanecerão, e, no final, 

serão levadas para o reino de Deus. Por outro lado, as virgens tolas não amam 

a verdade, insistem em manter suas próprias noções e imaginações ou acreditar 

em rumores. Elas não buscam ou investigam a obra de Deus dos últimos dias, 

e algumas delas até seguem líderes religiosos, resistindo e condenando Deus e 

recusando a salvação de Deus dos últimos dias. Por todas essas razões, elas 

serão reveladas como malfeitoras pela obra de Deus dos últimos dias e serão 

eliminadas. Seu destino será sofrer punições durante os grandes desastres. 

Podemos ver, com isso, que a obra de Deus de colocar cada um com sua própria 

espécie durante os últimos dias não é feita de acordo com nossas noções e 

imaginações. Em vez disso, Deus usa o método de julgamento para fazer a obra 

de expor as pessoas, e o resultado final é que todos são completamente 

revelados e classificados de acordo com sua própria espécie, baseado em se 

aceitam ou resistem à verdade. Não é exatamente essa a sabedoria de Deus, a 

imparcialidade de Deus, a justiça de Deus?” 

Depois de ouvir as palavras do Todo-Poderoso e o que o irmão Wang 

comunicou, lembrei-me do que o padre da nossa igreja dissera sobre “Quando 

o Senhor vier, os bons serão separados dos maus” e percebi que essa noção é 

muito vaga, impraticável demais e não corresponde à realidade da obra de Deus. 

Nós todos vivemos em pecado, continuamos a cometer pecados e confessamos, 

mas não conseguimos escapar desse ciclo, então, quem são as pessoas 

verdadeiramente boas? Quando o Senhor retornar, se não tivermos sido 

purificados dos nossos pecados, poderemos entrar no reino dos céus? Pensar 

nisso foi como acender uma luz em meu coração, e agradeci ao Senhor por Sua 

orientação. Eu não tinha ido àquela reunião em vão, porque então entendi que 

Deus distingue o bem do mal de acordo com o modo como as pessoas se 
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aproximam da verdade. Em outras palavras, as pessoas são boas ou más 

dependendo se aceitam e obedecem ao julgamento e castigo das palavras de 

Deus, e isso é a justiça de Deus sendo totalmente manifestada. Através de Suas 

palavras e de Sua obra, Deus separa o trigo do joio, as ovelhas dos bodes, as 

virgens prudentes das virgens tolas, os verdadeiros crentes dos falsos crentes e 

os amantes da verdade dos inimigos da verdade. Deus é tão incrivelmente sábio! 

No entanto, eu também me lembrei do padre dizendo que, quando o Senhor 

voltar para julgar as pessoas, Ele fará isso uma a uma, e os pecados de cada 

indivíduo também serão listados e julgados um a um antes que Ele decida se 

essa pessoa irá para o céu ou para o inferno. Mas agora Deus Todo-Poderoso 

está dizendo que a obra de julgamento de Deus dos últimos dias está sendo feita 

por meio de Suas palavras, então, como essas palavras estão sendo usadas para 

julgar as pessoas? 

Então levantei essa questão, e o irmão Zhang respondeu lendo duas 

passagens das palavras de Deus Todo-Poderoso para mim: “Alguns 

acreditam que Deus pode, daqui a algum tempo, vir à terra e 

aparecer ao homem, quando julgará pessoalmente toda a 

humanidade, provando-os, um a um sem omitir ninguém. Aqueles 

que assim pensam não conhecem esse estágio da obra da 

encarnação. Deus não julga o homem e não o prova um a um; fazer 

isso não seria a obra do julgamento. A corrupção de toda 

humanidade não é a mesma? A substância do homem não é toda a 

mesma? O que é julgado é a substância corrupta da humanidade, a 

substância do homem corrompida por Satanás e todos os pecados 

do homem. Deus não julga as faltas sem valor e insignificantes do 

homem. A obra de julgamento é representativa e não é realizada de 

forma especial para uma certa pessoa. Ao contrário, é a obra na qual 

um grupo de pessoas são julgadas com o intuito de representar o 

julgamento de toda humanidade. Ao executar pessoalmente Sua 

obra em um grupo de pessoas, Deus na carne usa Sua obra para 

representar a obra de toda humanidade, depois disso, ela é 

gradualmente espalhada. A obra do julgamento é também assim. 

Deus não julga um certo tipo de pessoa ou um certo grupo, mas julga 

os ímpios de toda humanidade — a oposição do homem a Deus, por 
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exemplo, ou a irreverência do homem contra Ele, ou a perturbação 

da obra de Deus, e assim por diante. O que é julgado é a substância 

de oposição da humanidade a Deus e essa obra é a obra de conquista 

dos últimos dias” (de ‘A humanidade corrupta está mais necessitada da 

salvação do Deus encarnado’ em “A Palavra manifesta em carne”). “Nos 

últimos dias, Cristo usa uma variedade de verdades para ensinar o 

homem, expor a essência do homem e dissecar suas palavras e ações. 

Essas palavras abrangem várias verdades: o dever do homem, como 

o homem deveria obedecer a Deus, como o homem deveria ser leal 

a Deus, como o homem deve viver a humanidade normal, bem como 

a sabedoria e o caráter de Deus e assim por diante. Essas palavras 

são todas dirigidas à essência do homem e ao seu caráter corrupto. 

Em especial, essas palavras que expõem como o homem desdenha 

de Deus são faladas em relação a como o homem é a corporificação 

de Satanás e uma força inimiga contra Deus. Ao realizar Sua obra de 

julgamento, Deus não só torna clara a natureza do homem com 

apenas algumas palavras; Ele também expõe, trata e poda no longo 

prazo. Esses métodos de exposição, tratamento e poda não podem 

ser substituídos por palavras comuns, mas pela verdade que o 

homem absolutamente não possui. Apenas métodos desse tipo são 

considerados julgamento; só por meio de julgamento desse tipo é 

que o homem pode ser subjugado e completamente convencido a se 

submeter a Deus e, além disso, ganhar verdadeiro conhecimento de 

Deus” (de ‘Cristo realiza a obra do julgamento com a verdade’ em “A Palavra 

manifesta em carne”). 

O irmão Zhang me comunicou o seguinte: “Nós temos a noção de que, 

durante a obra de julgamento de Deus nos últimos dias, Ele chamará cada 

pessoa para vir diante de Seu trono branco, a fim de julgá-la. Cada uma terá que 

se ajoelhar no chão e confessar cada um dos pecados que cometeu durante toda 

a sua vida e, então, Deus decidirá se ela irá para o céu ou para o inferno, 

dependendo da gravidade de seus pecados. Achamos que Deus julga as pessoas 

de acordo com pecados, tais como abusar física ou verbalmente das pessoas, 

não ser afetuoso com seus pais, roubar ou furtar de outros. Mas, na verdade, a 

obra de julgamento de Deus nos últimos dias não se preocupa com esses 
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comportamentos externos ou falhas de nossa parte, mas visa a julgar a natureza 

satânica da humanidade de resistir a Deus e cada um de nossos caracteres 

corruptos. Isso inclui nossa arrogância e presunção, nossa desonestidade e 

astúcia, nosso egoísmo e baixeza, nossa ganância e maldade e assim por diante. 

Também temos muitos pontos de vista que não são compatíveis com Deus, 

muitas noções religiosas ultrapassadas e ideias feudais. Todas essas coisas são 

fontes da nossa resistência a Deus, são problemas que são compartilhados por 

toda a humanidade corrupta, e, assim, são as coisas que a obra de julgamento 

de Deus visa a purificar e transformar. Assim, as palavras que Deus expressa 

revelam a natureza e a essência da humanidade, e todo membro corrupto da 

humanidade na terra é uma parte disso, sem exceção. Ou, em outras palavras, 

as palavras de Deus são dirigidas a toda a humanidade e, portanto, não há 

necessidade de julgar as pessoas individualmente. Ao ler as palavras de Deus 

Todo-Poderoso e aceitar o julgamento e castigo das palavras de Deus, podemos 

entender muitas verdades e ver claramente a essência, a natureza e a verdade 

de nosso ser corrompido por Satanás. Fazer isso também nos permitirá 

reconhecer o caráter justo de Deus e desenvolver um coração de reverência a 

Deus, e podemos começar a nos desprezar para que possamos estar dispostos a 

trair nossa carne e a praticar a verdade. Desse modo, nosso caráter satânico 

corrupto será gradualmente purificado, e nossos pontos de vista e perspectivas 

sobre a vida também mudarão. Quando começamos a viver de acordo com as 

palavras de Deus, quando paramos de nos opor e resistir a Deus e, em vez disso, 

começamos a verdadeiramente obedecê-Lo e reverenciá-Lo, evitando o mal, 

ganharemos a salvação de Deus e nos tornaremos pessoas compatíveis com a 

vontade de Deus. Essa é a realidade e o propósito de Deus ao expressar as 

verdades para fazer a obra de julgamento durante os últimos dias”. 

Ouvir a comunicação do irmão Zhang me deixou com uma noção de quão 

prática e realista é a obra de julgamento de Deus! Eu pude aceitar o que ele disse 

— isso ecoou em mim, no fundo do meu coração. Sim, as pessoas são arrogantes, 

buscam fama, fortuna e status e vivem atoladas em seus vários caracteres 

corruptos. Deus usa o julgamento de Suas palavras para nos livrar de toda 

sujeira e corrupção dentro de nós. Nossa natureza de resistir a Deus pode, assim, 

ser resolvida, e nosso caráter corrupto, transformado, e então podemos nos 

tornar pessoas verdadeiramente boas. Olhando dessa maneira, pude ver que, 
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quando o padre falou que as pessoas seriam julgadas uma por uma e que cada 

um dos seus pecados seria julgado quando o Senhor voltasse para julgar a 

humanidade, isso nada mais é do que noções e imaginações humanas. Não tem 

nada a ver com o modo como Deus realmente faz a Sua obra. As palavras de 

Deus Todo-Poderoso realmente contêm verdades; elas realmente são a voz de 

Deus! Decidi, então, examinar cuidadosamente a obra de Deus Todo-Poderoso. 

Enquanto eu estava investigando disso, assisti a vários filmes gospel 

produzidos pela Igreja de Deus Todo-Poderoso, incluindo Os dias de Noé 

voltaram, O mistério da divindade, e Peguei o último trem, bem como alguns 

vídeos de hinos da palavra de Deus, como Quão importante é o amor de Deus 

pelo homem. Também li muitas palavras de Deus Todo-Poderoso e ouvi irmãos 

e irmãs comunicando vários aspectos da verdade. Isso me ajudou a constatar 

que Deus Todo-Poderoso é, de fato, o Senhor Jesus retornado! Deus Todo-

Poderoso é o único Deus verdadeiro e é o Senhor retornado que temos esperado! 

Alegremente, eu aceitei a obra de Deus Todo Poderoso dos últimos dias. 

Desde que acredito em Deus Todo-Poderoso, tenho frequentemente me 

reunido com outros irmãos e irmãs ou escutado sermões com eles. Todos os 

dias são cheios de alegria para mim, e sinto que estou obtendo sustento 

espiritual. Estou desfrutando do conforto que vem da obra do Espírito Santo e 

estou começando a entender mais e mais verdades. Na Igreja de Deus Todo-

Poderoso, todos os irmãos e irmãs são muito calorosos e honestos uns com os 

outros, e ninguém tenta enganar ninguém ou fica na defensiva. Todos são 

simples, abertos e sinceros, e, mesmo quando revelam suas disposições 

corruptas, cada um deles é capaz de se conhecer por meio das palavras de Deus 

e buscar a verdade para resolver seus caracteres corruptos. Eu sinto que esse é 

o único tipo de verdadeira fraternidade e irmandade em Cristo. Estou 

particularmente impressionado com os vídeos de hinos, de música, de dança e 

canções e filmes gospel produzidos pela Igreja de Deus Todo-Poderoso, que 

mantêm a verdade em alta e testemunham sobre Deus e a Sua obra dos últimos 

dias. Isso tudo é para que as pessoas possam se submeter e adorar a Deus, e a 

igreja realmente se parece com um lugar no qual Deus faz a Sua obra! Ter visto, 

ouvido e experimentado tudo isso é uma prova em meu coração de que a Igreja 

de Deus Todo-Poderoso é uma verdadeira igreja onde Deus pessoalmente 

alimenta e pastoreia Seu rebanho. O fato de eu ter conseguido entrar na casa de 
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Deus e viver uma vida face a face com Deus significa ser excepcionalmente 

exaltado por Deus. Eu realmente sou muito privilegiado! Obrigado, Deus Todo-

Poderoso! 
 

30. Saindo da névoa para ver a luz 

Por Xinxin, China 

Eu sou um trabalhador comum. No final de novembro de 2013, um colega 

de trabalho viu que minha esposa e eu sempre fazíamos muito barulho por nada 

e que todos os dias estávamos preocupados e angustiados, por isso ele 

apresentou, para nós, a obra de Deus Todo-Poderoso nos últimos dias. Da 

palavra do Deus Todo-Poderoso, aprendemos que os céus e a terra e todas as 

coisas foram criadas por Deus, e que a vida do homem é concedida por Ele. 

Também compreendemos a verdade do mistério do plano de gerenciamento de 

seis mil anos, o mistério da encarnação, as três etapas da obra de Deus para 

salvar a humanidade, o significado da obra de julgamento de Deus nos últimos 

dias e outros aspectos. Minha esposa e eu pensamos que foi uma grande bênção 

Deus ter encarnado para salvar a humanidade justamente durante as nossas 

vidas. Nós aceitamos com alegria a obra de Deus nos últimos dias e levamos 

uma vida de igreja. Sob a orientação da palavra de Deus, buscamos a verdade e 

procuramos nos transformar, e sempre que algo acontecia e começávamos a 

discutir, deixamos de criticar um ao outro como antes e, em vez disso, 

refletíamos e tentávamos nos conhecer. Depois disso, passamos a renunciar à 

carne de acordo com as exigências de Deus, nossa relação conjugal melhorou 

cada vez mais e nosso coração se tornou pacífico e firme. Sentimos que acreditar 

em Deus era realmente bom. No entanto, justamente quando estávamos felizes 

seguindo a Deus e aproveitando uma vida abençoada, nós nos deparamos com 

um ataque violento vindo de nossas famílias. A palavra de Deus me guiou, 

quando eu estava perdendo meu caminho, para que eu enxergasse o esquema 

de Satanás, saísse da névoa e entrasse na senda radiante e correta para a vida. 

Logo que me aposentei, em fevereiro de 2014, minha nora conseguiu que 

nós dois, idosos, viajássemos para Sichuan para cuidar do nosso neto. Sem 

querer ir para a casa deles, orei a Deus: “Deus Todo-Poderoso! Minha nora me 

pediu para tomar conta de nosso neto, mas não estou acostumado a viver lá e 

não é conveniente acreditar em Deus ou ler Sua palavra naquele lugar. Espero 
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que Tu abras uma saída para nós”. Pouco tempo depois, minha nora me ligou 

novamente para dizer que traria meu neto até nós. Quando ouvi essa notícia, 

fiquei muito feliz e senti como Deus é Todo-Poderoso. Ele ouviu minha oração 

e abriu uma saída para mim. Poucos dias se passaram, até que minha nora e os 

pais dela trouxeram meu neto. No dia seguinte, eu fui a uma reunião e contei a 

eles que acreditava em Deus Todo-Poderoso. Após ouvir isso, minha nora disse, 

infeliz: “Pai, como você pode crer em Deus Todo-Poderoso? Tenho certeza de 

que sabe que o governo não permite que as pessoas acreditem Nele e, nos 

últimos anos, estão prendendo aqueles que creem em Deus Todo-Poderoso. 

Você não pode continuar crendo Nele”. Eu a refutei dizendo: “Quando 

acreditamos em Deus, não participamos da política. Apenas frequentamos as 

reuniões, lemos a palavra de Deus, buscamos a verdade e seguimos a senda 

correta. Como eles podem não nos deixar crer?” Minha nora disse: “Não 

importa o que você diga, e ainda que crer em Deus seja a senda correta, 

enquanto o governo se opuser, você não pode acreditar Nele!” Eu pensei: “Não 

importa o que você diga, eu creio no verdadeiro Deus. Mesmo que o governo do 

Partido Comunista Chinês não permita, ainda acreditarei”. Mais tarde, minha 

nora encontrou minha esposa e insistiu com ela que não devíamos crer em Deus. 

Depois, meu filho me ligou da distante Sichuan e disse: “Pai, eu ouvi dizer que 

você acredita em Deus Todo-Poderoso. Você não pode mais crer Nele, pois o 

Partido Comunista Chinês é contra”. Quando ouvi meu filho dizer isso, meu 

coração ficou perturbado: crer em Deus é a lei do céu para mim, então por que 

vocês não param de tentar me impedir? É muito difícil acreditar em Deus e 

seguir a senda certa! Então, orei silenciosamente a Deus para que Ele me 

guardasse e eu pudesse resistir às perturbações de meu filho e minha nora. 

Depois de orar, meu coração, aos poucos, ficou mais tranquilo. Embora meu 

filho e minha nora não tenham entendido, eu tinha certeza que ter fé em Deus 

e seguir a senda correta não era errado, assim, eu não podia ser influenciado 

por eles. Após três dias, minha nora veio correndo para casa. Notei que ela tinha 

duas pilhas de algo impresso em suas mãos. Ela insistiu que eu desse uma 

olhada naquilo e, quando vi, notei que se tratava de rumores e falsidades do 

Partido Comunista Chinês, que difamavam e condenavam a Igreja de Deus 

Todo-Poderoso. Por um momento, meu coração ficou confuso e pensei: “Não 

pode ser, eu participo das reuniões há muitos meses e nunca vi irmãos e irmãs 
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sem braços ou pernas! Por que o governo do Partido Comunista Chinês quer 

espalhar rumores e difamações contra a Igreja de Deus Todo-Poderoso? O que 

realmente está acontecendo aqui?” Naquela noite, não consegui dormir, porque 

isso não saía da minha cabeça. “Ai! O governo do Partido Comunista Chinês 

persegue crentes em Deus tão freneticamente, e meu filho e minha nora 

também estão tentando muito me impedir. O que devo fazer, então?” 

No dia seguinte, saí para passear pela vizinhança e vi mais boatos 

difamando e condenando Deus Todo-Poderoso, expostos em um quadro de 

avisos. Pensei: eu acredito no verdadeiro Deus, então por que o governo do 

Partido Comunista Chinês se opõe dessa maneira? Parece que realmente não é 

fácil crer em Deus neste estado ateísta controlado pelo partido comunista! Por 

isso, senti uma fraqueza no coração e voltei para casa abatido e desanimado. 

Quando cheguei em casa, minha nora disse novamente: “Pai, estou implorando 

para que você desista da sua fé. Se o governo descobrir que você crê em Deus, 

não poderei manter meu emprego, e seu filho, que em breve obterá seu 

doutorado, não conseguirá nem encontrar um emprego. Até seu netinho poderá 

ser envolvido, é possível que ele seja proibido de frequentar a escola no futuro”. 

Achei tudo aquilo um desastre. Crer em Deus pode envolver até mesmo o futuro 

dos filhos! Fiquei cada vez mais assustado, pois sabia que o governo do Partido 

Comunista Chinês disciplinava e punia as pessoas de forma muito cruel, a ponto 

de “matar sem pestanejar”. Eu também achava que não seria fácil fazer meu 

filho obter seu doutorado. O que farei, se crer em Deus pode comprometer até 

ele? O preço que eu pagaria por acreditar em Deus e seguir a senda certa seria 

muito alto. É melhor esquecer isso. Então, minha nora me ameaçou, dizendo: 

“Meu pai disse que se você continuar crendo em Deus, ele vai denunciá-lo à 

polícia. Você sabe que meu pai é secretário do partido e dedicou mais de trinta 

anos de sua vida a eles. Ele ouve e obedece tudo o que o Partido Comunista 

Chinês quer. Meu pai cumpre o que diz, não estou falando isso só para assustar 

você”. Com isso, as defesas no meu coração desmoronaram e senti que era 

muito difícil crer em Deus, pois a pressão era grande demais. Com os ataques 

de meu filho e minha nora, se eles realmente quisessem me denunciar ao 

governo para que eu fosse preso e encarcerado, eu não suportaria tal coisa, por 

ser um homem velho. Era melhor eu esquecer, desistir da minha crença. Depois 

disso, não participei mais de reuniões. As irmãs vieram me procurar várias 
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vezes em casa, mas eu sempre me escondia para que elas não me encontrassem. 

Mas, mesmo sentindo falta do tempo em que eu participava das reuniões, 

quando pensava no imenso amor de Deus, que me salvou do meu sofrimento, e 

na doçura e felicidade ao cantar hinos e louvar a Deus junto com meus irmãos 

e irmãs, eu ainda temia que minha nora e outras pessoas me denunciassem à 

polícia. Meu coração sofria muito e eu não sabia qual curso de ação tomar. 

Naquele momento, um colega de trabalho (um irmão que acreditava em Deus) 

veio me visitar para ver por que eu não estava participando de reuniões 

recentemente. Expliquei-lhe como minha nora estava me importunando por 

crer em Deus. Depois que ouviu isso, ele comungou comigo: “Essas coisas que 

acontecem conosco são, na verdade, lutas espirituais. É como o desastre que Jó 

enfrentou que, aparentemente, foi causado pelos ladrões que o roubaram, mas, 

na verdade, o que estava por trás era o tormento de Satanás às pessoas e a luta 

que ele trava com Deus pela humanidade. Jó venerou a Deus e foi capaz de 

evitar o mal; no fim, ele pôde ser testemunha de Deus, enquanto Satanás foi 

humilhado na derrota. Assim, quando enfrentamos essas coisas, a intenção de 

Deus é nos fazer distinguir a essência maligna de Satanás. Quando acreditamos 

em Deus, tudo que precisamos fazer é confiar Nele e buscar a verdade, pois só 

assim conseguiremos enxergar os esquemas de Satanás e ser testemunhas! 

Dessa forma, podemos evitar ser capturados por Satanás. Caso contrário, 

perderemos a oportunidade de receber a salvação”. 

Depois disso, meu colega leu para mim a palavra de Deus Todo-Poderoso: 

“Deus age, Deus cuida de uma pessoa, olha para uma pessoa, e 

Satanás segue cada um de Seus passos. A quem quer que Deus 

favoreça, Satanás também observa, seguindo atrás dele. Se Deus 

quer essa pessoa, Satanás faria tudo em seu poder para obstruir 

Deus, usando vários artifícios malignos para tentar, assediar e 

destruir a obra que Deus faz com intuito de atingir seu objetivo 

oculto. Qual é seu objetivo? Ele não quer que Deus tenha ninguém; 

ele quer a todos que Deus quer, para ocupá-los, controlá-los, para 

comandá-los para que eles o adorem, para que cometam atos 

malignos junto com ele. Não é esse o motivo sinistro de Satanás? 

Normalmente, vocês dizem com frequência que Satanás é tão vil, tão 

ruim, mas vocês já o viram? Você apenas consegue ver quanto o 
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homem é mau e não tem visto na realidade quanto Satanás é mau na 

verdade. Mas consegue ver isso na questão referente a Jó? (Sim.) 

Esse assunto tornou o rosto hediondo e a essência de Satanás muito 

claros. Satanás está em guerra com Deus, seguindo Seus rastros. 

Seu objetivo é demolir toda a obra que Deus quer realizar, para 

ocupar e controlar aqueles a quem Deus quer, para extinguir 

completamente aqueles a quem Deus quer. Se eles não são extintos, 

então eles se juntam às posses de Satanás para serem usados por ele 

— esse é seu objetivo” (‘O Próprio Deus, o Único IV’ em “A Palavra manifesta 

em carne”). “Vocês devem ficar acordados e esperando a todo 

momento, e devem orar mais diante de Mim. Vocês devem 

reconhecer os diversos planos e os métodos astutos de Satanás, 

conhecer o espírito, conhecer as pessoas e ser capazes de discernir 

todos os tipos de pessoas, assuntos e coisas; vocês devem comer e 

beber mais das Minhas palavras e, mais importante, devem ser 

capazes de comer e beber delas por si mesmos. Equipem-se com 

toda a verdade, venham diante de Mim para que Eu possa abrir os 

olhos espirituais de vocês e permitir que vejam todos os mistérios 

que repousam no espírito…” (‘Capítulo 17’ das Declarações de Cristo no 

princípio em “A Palavra manifesta em carne”). 

Após ler a palavra de Deus, meu colega comungou comigo, dizendo: 

“Quando somos assediados por essas coisas, vivemos uma luta espiritual 

intensa. Atualmente, o mundo inteiro está sob o domínio de Satanás, o maligno, 

e ele continua a corromper a humanidade, perturbar e desfazer a obra de Deus. 

Ele quer tomar posse total e devorar a humanidade que Deus criou. Esse é o 

objetivo maligno de Satanás. O plano de gerenciamento de seis mil anos de 

Deus tem o propósito de salvar a humanidade da obscura influência de Satanás, 

para que ela possa ser ganha por Deus. Expressando Sua palavra nos últimos 

dias, Deus está realizando a última etapa da obra, a de purificar e salvar a 

humanidade, e Satanás teme que aceitemos essa obra, entendamos a verdade e 

recebamos a salvação. Ele tem medo de que possamos distinguir sua essência 

maligna e reacionária e abandoná-la. Por causa disso, ele está agonizando em 

sua última luta antes da morte - brigando com Deus pelo povo escolhido e 

usando todas as suas estratégias desprezíveis para nos impedir de entrar na 
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presença de Deus. Os diversos rumores e absurdos fabricados pelo governo do 

Partido Comunista, a repressão e a prisão dos crentes pelo partido, a 

perturbação e perseguição a membros de famílias, bem como as condenações e 

calúnias difundidas pelo círculo religioso são colocados em prática para evitar 

que nós nos voltemos para Deus. Mas a sabedoria de Deus é exercida com base 

nas tramas de Satanás e, atualmente, Deus está usando a perturbação de 

Satanás para prestar serviço à Sua obra. Assim, Deus aperfeiçoa nossa fé e nossa 

lealdade. Aparentemente, sua família e o governo do Partido Comunista Chinês 

usam todos os tipos de truques e meios para nos impedir de acreditar em Deus, 

mas, no fundo, é um ardil realizado por Satanás. Se nos esforçarmos para 

buscar a verdade e entender a vontade de Deus, tivermos algum conhecimento 

da Sua obra, formos capazes de discernir todos os truques e ardis de Satanás e 

conseguirmos ser testemunhas de Deus, Satanás será humilhado na derrota. Se 

não procurarmos compreender a verdade e não entendermos a luta espiritual, 

quando Satanás nos perturbar, corremos o risco de nos desviar do caminho e 

duvidar de Deus, a ponto de negá-Lo, traí-Lo e abandoná-Lo. Desta forma, você 

será vítima dos truques de Satanás e perderá a oportunidade de receber a 

salvação. No final, você será devorado por Satanás. Por isso, devemos nos 

empenhar mais para orar e nos aproximar de Deus, intensificar nossa leitura 

da Sua palavra e nos equipar com a verdade. Só assim podemos entender a 

vontade de Deus, enxergar os truques de Satanás e ser testemunhas de Deus”. 

Por meio da leitura da palavra de Deus e da comunhão do meu colega, 

percebi, de repente: é realmente uma luta espiritual. Deus expressa a verdade 

nos últimos dias, a fim de salvar a humanidade, mas Satanás tenta de todas as 

maneiras usar a pressão e a perseguição do Partido Comunista Chinês para 

evitar que eu creia em Deus e O siga. Ele tem medo que eu aceite a obra de Deus 

nos últimos dias e entenda a verdade. Pois, assim, vou distinguir sua essência 

maligna, hedionda, satânica, demoníaca e traí-la e abandoná-la, para, enfim, 

obter a salvação de Deus. Hoje, finalmente vi a malícia desprezível de Satanás 

e entendi o cuidado e o pensamento meticuloso que Deus usou para me salvar. 

Naquele momento, as emoções que escondi por tanto tempo foram, enfim, 

liberadas. Eu me senti feliz como se estivesse vendo a luz do dia novamente. 

Graças a Deus! Mais tarde, lerei mais da palavra de Deus e me equiparei com a 

verdade para não ser abusado por Satanás. 
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Embora entendesse que o assédio que eu sofria de minhas famílias 

incrédulas por crer em Deus fosse apenas um dos truques de Satanás e que eu 

não devia ser enganado por ele, eu ainda estava preocupado com um possível 

impacto na carreira de meu filho e nora, no caso de o Partido Comunista Chinês 

descobrir minha fé em Deus. Eu tinha ainda mais medo do que isso poderia 

causar à vida escolar do meu neto. Então, contei minhas preocupações ao meu 

colega de trabalho e ele leu outra passagem da palavra de Deus Todo-Poderoso 

para mim: “A autoridade de Deus existe independentemente das 

circunstâncias; em todas as situações, Deus dita e arranja todo 

destino humano e todas as coisas de acordo com Seus pensamentos, 

com Seus desejos. Isto não mudará porque os humanos mudam e 

independe da vontade do homem, não podendo ser alterado por 

quaisquer mudanças de tempo, espaço e geografia, pois a 

autoridade de Deus é Sua própria substância. […] A todo momento 

Deus exerce a Sua autoridade, mostra Seu poder, continua Sua obra 

de gestão como sempre; a todo momento Ele dirige todas as coisas, 

provê a todas as coisas, orquestra todas as coisas, como sempre fez. 

Ninguém pode mudar isso. É um fato; tem sido a verdade imutável 

desde tempos imemoriais!” (‘O Próprio Deus, o Único III’ em “A Palavra 

manifesta em carne”). Meu colega comungou sobre isso: “Deus é o Criador e 

governa sobre os céus, a terra e tudo o que há dentro deles. Ele também controla 

o destino de cada pessoa, e tudo o que acontece com cada um de nós foi decidido 

por Ele há muito tempo. Isso é algo que ninguém pode decidir ou mudar por 

conta própria. A carreira e o futuro do seu filho e sua nora são controlados por 

Deus. Não importa se eles acreditam Nele ou não; o destino deles é ditado e 

arranjado por Deus. Não é necessário nos preocuparmos com isso ou com 

aquilo. Jó nunca se preocupou, porque estava claro para ele que tudo o que 

tinha foi dado por Deus, e tudo o que lhe foi conferido ou tirado dele foi obra de 

Deus. Portanto, devemos nos preocupar apenas em orar a Deus, confiar o futuro 

de nossos filhos e filhas às mãos Dele e ter fé de que Ele tem um plano 

adequado”. Por essas palavras, que foram comungadas a mim sobre a 

autoridade de Deus, tive fé Nele e meu coração ficou firme e em paz. Eu não me 

preocupava mais com o futuro do meu filho nem da minha nora. 

Depois, lendo a palavra de Deus, progredi no discernimento da essência 
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maligna da hostilidade do governo do Partido Comunista Chinês a Deus. A 

palavra de Deus Todo-Poderoso diz: “O diabo amarra firmemente todo o 

corpo do homem, apaga seus olhos e sela seus lábios com firmeza. O 

rei dos diabos tem causado alvoroço por vários milhares de anos até 

o dia de hoje, quando ainda mantém forte vigilância sobre a cidade 

fantasma, como se fosse um palácio de demônios impenetrável; 

enquanto isso, essa matilha de cães de guarda observa com olhos 

ferozes, com um profundo medo de que Deus os pegue 

desprevenidos e os extermine, deixando-os sem um lugar de paz e 

felicidade. Como as pessoas de uma cidade fantasma tal como essa 

puderam um dia ter visto Deus?” (‘Obra e entrada (8)’ em “A Palavra 

manifesta em carne”). Os sermões e comunhão sobre a entrada na vida também 

dizem: “Em seu coração, o grande dragão vermelho acredita que Deus veio para 

tirar dele todas as pessoas que lhe pertencem e que Ele está fazendo dele um 

inimigo. Esse grande dragão vermelho é uma coisa peremptória e insensata! A 

humanidade foi criada por Deus, e Deus tem a autoridade de salvar a 

humanidade. Originalmente, a humanidade pertence a Deus, e é o grande 

dragão vermelho que usurpou as pessoas escolhidas por Deus, corrompendo-as 

e pisoteando-as arbitrariamente, eventualmente devorando todas elas. No 

entanto, quando Deus vem para salvar a humanidade, ela O antagoniza. Isso 

nos mostra que a natureza essencial do grande dragão vermelho está em 

oposição ao céu, é reacionária, insensata e absurda ao extremo. É uma besta 

selvagem e um demônio” (“Sermões e comunhão sobre a entrada na vida”). 

Hoje, entendo que neste país ateu a autoridade do Partido Comunista Chinês é 

a autoridade de Satanás. O partido não permite que Deus venha a esta terra e 

realize a obra de salvar pessoas, nem deixa que as pessoas se libertem de sua 

obscura influência e sejam obtidas por Deus, para serem conduzidas por Deus 

a um belo destino. Por isso, o Partido Comunista Chinês faz tudo o que pode 

para resistir e condenar a obra de Deus Todo-Poderoso, perturbando-nos e 

criando obstáculos para que não O sigamos. Se não tivermos a verdade, não 

conhecermos os esquemas do partido comunista e não enxergarmos sua 

essência maligna e reacionária, seremos desencaminhados com facilidade por 

todos os tipos de mentiras que ele dissemina, ou seremos amedrontados e 

levados à submissão por causa da sua repressão e perseguição. Nós não nos 
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atreveremos a entrar na presença de Deus, o que significará que Satanás 

alcançou seu propósito básico de devorar pessoas e destruir a obra de salvação 

de Deus. Mas não há ninguém que possa penetrar na sabedoria de Deus. Deus 

usa, com perfeição, a perseguição do Partido Comunista Chinês para 

aperfeiçoar Seu povo escolhido, para permitir que as pessoas entendam a 

verdade e compreendam que o governo comunista é um demônio satânico 

inimigo da verdade e de Deus. Assim, as pessoas podem abandonar o partido e 

voltar-se totalmente para Deus. Eu agradeço a Deus por usar Suas palavras para 

me conduzir, esclarecer e iluminar, o que me permitiu distinguir a essência 

demoníaca da resistência a Deus pelo Partido Comunista Chinês e não ser mais 

restringido por suas ameaças. Também sou grato a Deus por ter feito com que 

meu colega de trabalho viesse e comungasse sobre a verdade comigo quando eu 

estava pessimista e fraco, quando caí e me desviei do caminho. Deus me salvou 

da tentação de Satanás, fez-me romper a rede dele, retornar à presença de Deus 

e ter a oportunidade de receber a salvação. Decidi que, não importa quantas 

dificuldades existam na estrada à frente, seguirei Deus Todo-Poderoso até o fim 

do caminho! 
 

31. A luz é quente quando passa pelo túnel 

Por Wang Yuping, China 

Assim como todos os outros irmãos e irmãs que têm sede pelo retorno do 

Senhor Jesus, eu também anseio continuamente que nosso Senhor volte para 

nos receber no reino dos céus em breve, para que possamos desfrutar de suas 

bênçãos. Um dia, em novembro de 2006, finalmente ouvi a notícia do retorno 

do Senhor. Pela leitura das palavras expressas por Deus Todo-Poderoso e 

através da comunhão e testemunho da obra de Deus nos últimos dias de meus 

irmãos e irmãs, finalmente reconheci que Deus Todo-Poderoso encarnado é o 

Senhor Jesus que retornou. Então, aceitei de bom grado a obra de Deus Todo-

Poderoso nos últimos dias. 

Em uma reunião, a irmã Yang me disse em um tom muito sério: “Neste 

momento, há muitos irmãos e irmãs que, depois de aceitarem a obra de Deus 

nos últimos dias, se deparam com algumas das perturbações e tentações de 

Satanás. Alguns são enganados pelas mentiras do Partido Comunista Chinês, 

outros enfrentam as perturbações e ameaças de pastores e presbíteros, alguns 
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são coagidos ou impedidos por seus parentes, e membros da família de outros 

sofrem doenças ou calamidades. Estes são truques que Satanás usa para nos 

impedir de retornar para Deus. Todos nós já entendemos que a obra de 

julgamento de Deus Todo-Poderoso começa na casa de Deus, e este é o estágio 

final da obra Dele para salvar a humanidade. Ele está fazendo tudo o que pode 

para salvar o homem, e Satanás está constantemente praticando seus truques e 

perturbações a fim de nos impedir de nos colocarmos diante de Deus e receber 

Sua salvação. Neste momento, a luta que está sendo travada no mundo 

espiritual está se tornando cada vez mais intensa, por isso precisamos estar 

equipados com a verdade e dominar o discernimento para não sermos 

enganados sempre que os truques de Satanás acontecerem, para podermos dar 

testemunho de Deus. Agora, vamos ler uma passagem da palavra de Deus Todo-

Poderoso”. Então, peguei o livro da palavra de Deus e li atentamente a seguinte 

passagem: “Enquanto Deus opera, Satanás perturba. Nos últimos dias, 

terminará sua importunação; da mesma forma, a obra de Deus será 

terminada, e o tipo de pessoa que Deus deseja completar será 

completado. Deus conduz as pessoas de modo positivo; Sua vida é 

água viva, imensurável e sem limites. Satanás corrompeu o homem 

até certo grau; no final, a viva água da vida completará o homem, e 

será impossível para Satanás interferir e realizar a sua obra. Assim, 

Deus obterá essas pessoas completamente. Satanás ainda se recusa 

a aceitar isso agora; ele continuamente se opõe a Deus, mas Deus o 

ignora. Ele tem dito: Serei vitorioso sobre todas as forças das trevas 

de Satanás e sobre todas as influências das trevas. […] Deus é mais 

sábio do que ele, e a Sua obra o ultrapassa em muito. Portanto, 

afirmei anteriormente o seguinte: A obra que Eu faço é realizada em 

resposta às artimanhas de Satanás. No final, revelarei a Minha 

onipotência e a impotência de Satanás. Quando Deus faz Sua obra, 

Satanás O segue bem de perto, até que, no fim, é finalmente 

destruído — ele nem saberá o que o atingiu! Só perceberá a verdade 

uma vez que já tenha sido destroçado e esmagado; nessa altura, já 

terá sido queimado no lago de fogo. Ele não será completamente 

convencido, então? Pois ele não terá mais planos para utilizar!” 

(‘Você deve saber como toda a humanidade se desenvolveu até hoje’ em “A 
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Palavra manifesta em carne”). A irmã Yang me disse com gentileza: “Por meio 

da palavra de Deus, podemos ver que, na obra de gestão de Deus, Satanás está 

seguindo de perto cada passo da obra. Deus está na frente realizando a obra de 

salvar o homem, e Satanás está por trás, perturbando e destruindo. Ele está 

constantemente competindo pelo homem com Deus, e isso é especialmente 

verdade durante o estágio final da obra de Deus para salvar o homem. Neste 

momento, Satanás está ainda mais fazendo tudo em seu poder, explorando 

todos os tipos de pessoas e coisas para nos perturbar e nos impedir de aceitar a 

obra de Deus e obedecer a ela. É o objetivo desprezível de Satanás distanciar o 

homem de Deus e fazê-lo negar e trair a Deus, perdendo assim a salvação. Mas 

a sabedoria de Deus se realiza em resposta aos truques de Satanás. Ele usa a 

perturbação de Satanás para nos levar a uma compreensão de Sua obra, Sua 

sabedoria e onipotência, e também para nos permitir ver claramente a maldade 

e a feiura de Satanás. Então, não importa o que aconteça no futuro, todos nós 

devemos orar a Deus, confiar Nele e buscar a verdade, bem como ver através 

dos truques de Satanás para que possamos dar testemunho de Deus, como nas 

provações que Jó enfrentou. Ele deu testemunho de Deus, fazendo com que 

Satanás recuasse humilhado”. Depois de ouvir a irmã Yang dizer isso, respondi, 

pleno de fé: “Sim, acreditamos no verdadeiro Deus. Se confiarmos Dele, então 

não temos nada a temer; se eu me deparar com a tentação de Satanás, 

certamente ficarei do lado de Deus”. 

Certa vez, não muito depois disso, após terminar minha pregação do dia, 

estava na porta de casa quando minha vizinha veio correndo, acenando com as 

mãos, dizendo: “Onde você estava? Aconteceu algo grave! Mais cedo, o amigo 

do seu filho, Liu, foi pegar seu caminhão emprestado, mas ele não estava 

ligando. Então Liu pegou o trator para puxá-lo, mas, depois de tentar várias 

vezes, o caminhão ainda não se mexia. Acontece que Hu também estava lá, ele 

subiu no trator e o colocou imediatamente na quinta marcha. O trator disparou 

e o cabo de metal que estava puxando o caminhão de repente estalou e deu um 

salto! O cabo estalou de volta e atingiu Hu na têmpora, e imediatamente o 

sangue começou a jorrar. Ele já foi levado às pressas para o hospital”. Minha 

mente deu um branco, e corri para minha casa para orar: “Ó, Deus! Eu não 

entendo Tua vontade. Por que isso aconteceu comigo? Por favor, ilumina-me”. 

Depois de orar, lembrei da comunhão da irmã Yang sobre a verdade da luta 
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espiritual. Então eu entendi. Essas coisas eram apenas Satanás me tentando e 

me perturbando. Satanás queria usar essas coisas desfavoráveis para me atacar, 

para que eu duvidasse, culpasse e negasse a Deus. Esta é mesmo uma luta 

espiritual! Então, pensei em outra coisa que Deus disse: “Você consegue 

ficar do lado de Deus quando Ele luta contra Satanás e você não volta 

para Satanás, então você terá alcançado o amor a Deus, e 

permanecerá firme em seu testemunho” (‘Apenas amando a Deus é que 

verdadeiramente se crê em Deus’ em “A Palavra manifesta em carne”). Essas 

palavras de Deus me encheram de fé, e pensei: “Satanás, não importa o quanto 

você me perturbe, não vou cair em seus truques, não vou culpar Deus nem 

duvidar Dele, vou ficar do lado de Deus. Eu seguirei Deus Todo-Poderoso”. 

Depois que entendi a vontade de Deus, meu coração ficou muito mais firme. 

Mas Satanás não estava disposto a admitir a derrota e ainda me perturba 

constantemente através de pessoas e coisas. Enquanto Hu estava hospitalizado, 

a família dele colocou toda a responsabilidade na minha. Eles queriam que eu 

pagasse todas as despesas médicas. Continuei tentando negociar com eles, 

dizendo-lhes que estava disposto a pagar metade, mas o tempo todo eles não 

concordavam comigo. Depois de três semanas, Hu já estava curado, mas ele 

ainda não tinha recebido alta do hospital. Isso foi feito de propósito para 

extorquir o dinheiro da minha família. Então, um dia, Hu disse: “O caminhão é 

seu, então todas as despesas devem ser pagas por você”. A mulher de Hu 

também se levantou e gritou: “Isso mesmo! Já que é o seu caminhão que esteve 

envolvido no acidente, você deve pagar todas as despesas”. Enquanto eu estava 

lá com eles me importunando, comecei a ficar muito brava. Fiquei presa nesse 

assunto sem querer. Senti uma dor forte, fiquei perturbada de ansiedade e não 

queria mais falar com eles, então saí do quarto, infeliz. Quando desci, pensei: 

eu creio em Deus; quando coisas assim acontecem comigo, não deveria ficar 

com raiva dessa maneira, deveria confiar este assunto às mãos de Deus. Eu 

preciso confiar em Deus. Quando voltei para casa, abri o livro da palavra de 

Deus e vi as seguintes palavras: “Em cada passo da obra que Deus faz no 

interior das pessoas, externamente ela parece ser interações entre 

pessoas, como se nascesse de arranjos humanos ou de interferência 

humana. Mas nos bastidores, cada passo da obra e tudo o que 

acontece, é uma aposta feita por Satanás diante de Deus e requer 
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que as pessoas permaneçam firmes em seu testemunho a Deus. Veja 

quando Jó foi provado, por exemplo: Nos bastidores, Satanás estava 

fazendo uma aposta com Deus e o que aconteceu a Jó foram as ações 

dos homens e a interferência dos homens. Por trás de cada passo 

que Deus faz em vocês está a aposta de Satanás com Deus — por trás 

disso tudo há uma batalha. […] Você deve saber que tudo o que 

acontece com você é uma grande provação e é o momento em que 

Deus precisa que você dê testemunho” (‘Apenas amando a Deus é que 

verdadeiramente se crê em Deus’ em “A Palavra manifesta em carne”). Ao ler 

essas palavras, voltei a pensar naquele dia em que me gabava diante da irmã 

Yang que certamente ficaria ao lado de Deus sempre que as provações me 

atingissem. Eu não imaginava que, quando Satanás persistisse em me 

incomodar, eu não conseguiria buscar a vontade de Deus com calma em Sua 

presença, pois minha mente estava sempre preocupada. Por isso, senti-me 

extremamente infeliz. Eu não caí nos truques de Satanás? Só quando terminei 

de pensar sobre essas coisas pude ver, enfim, o quão sinistro e maligno é 

Satanás. Ele tinha usado esse caso para me perturbar, para me irritar por perder 

alguns dos meus interesses carnais, e mais ainda, queria usar essas coisas para 

me fazer negar e trair a Deus Todo-Poderoso. Mas eu não vou cair nos truques 

de Satanás, estou disposta a confiar em Deus e entregar essas coisas nas mãos 

Dele. Se Hu saísse ou não do hospital, o quanto de dinheiro que eu gastaria, 

aceitei que essas coisas seriam orquestradas pela mão de Deus e, 

independentemente do resultado, eu estaria disposta a obedecer. Depois que eu 

entendi a vontade de Deus e estava disposta a dar testemunho Dele, 

testemunhei um de Seus feitos maravilhosos no dia seguinte. Deus havia 

despertado um jovem para ir ao quarto de hospital de Hu e repreendê-lo: “Não 

suporto olhar para alguém como você, alguém que agride pessoas boas e que 

extorque outros por dinheiro. Se fosse comigo, eu não lhe daria um único 

centavo”. Outras pessoas na sala também entraram na conversa: “Isso mesmo, 

foi ele quem entrou no caminhão e agora quer o dinheiro dessa pessoa, isso não 

é racional!” “Exato! Quem pediu o caminhão emprestado também deve pagar 

parte da conta! A dona do caminhão não pode pagar por tudo!” Depois que Hu 

ouviu isso, ele baixou a cabeça e não disse uma palavra. Três dias depois, Hu 

recebeu alta do hospital. Eu sabia, no fundo do meu coração, que por trás desses 
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eventos estava Deus abrindo o caminho para mim. 

Depois de experimentar isso, pude ver a iniquidade e desprezo de Satanás. 

Ele tinha usado pessoas e coisas que eu conhecia para me perturbar e me atacar 

em uma tentativa de me fazer reclamar com Deus, culpá-Lo e distanciar-me 

Dele, devido ao fato de que eu iria perder algum dinheiro, e ele queria me ver 

sofrendo. Ao mesmo tempo, também percebi que quando eu parei de me 

preocupar com meus ganhos e perdas materiais, quando confiei em Deus 

através da minha fé Nele, quando fiquei do lado Dele, Deus usou as palavras 

dos descrentes para abrir um caminho para mim, fazendo Satanás recuar 

humilhado. Isso me deu a chance de ver a autoridade de Deus que mobiliza e 

governa sobre todas as coisas. É como está escrito na palavra de Deus: “Eu 

mobilizarei a todos para que sirvam a Mim e, além disso, revelarei 

Meu poder para que todo homem possa ver que, em todo o mundo-

universo, nem um único objeto não está em nossas mãos, nem uma 

só pessoa não está a nosso serviço nem uma única realização não é 

feita para nós” (‘Capítulo 119’ das Declarações de Cristo no princípio em “A 

Palavra manifesta em carne”). Quanto mais eu leio a palavra de Deus, mais vejo 

que Ele é Todo-Poderoso e maravilhoso. Agora entendo que todas as coisas 

estão nas mãos de Deus e tenho mais fé Nele. Estou disposta a experimentar 

mais da obra de Deus em tudo o que acontecer a seguir, e confiarei Nele para 

não cair mais nas tentações de Satanás. 

Um mês depois, a tentação de Satanás me atingiu novamente. Um dia, 

minha filha que acabara de se casar voltou para casa, onde desmaiou de repente 

na porta da frente. Meu vizinho pegou-a e ajudou-a a entrar na casa. No início, 

pensei que era um resfriado comum, por isso não dei muita atenção. Com 

certeza, eu não esperava que ela acordasse no meio da noite tremendo dos pés 

à cabeça. Fiquei com medo e não sabia o que fazer. Eu a apertei contra meu 

peito rapidamente e, depois de um tempo, ela pareceu um pouco melhor. Na 

manhã seguinte, minha filha me disse: “Mãe, vá realizar suas tarefas, eu ficarei 

bem”. Orei a Deus em silêncio: “Querido Deus! Todas as coisas estão em Tuas 

mãos, então eu confio minha filha a Ti”. Depois disso, eu me voltei para minha 

filha e disse: “Jing, você precisa orar mais a Deus e confiar Nele, pois Ele é o 

sustento que precisamos”. Depois de insistir com minha filha sobre isso, fui 

fazer minhas tarefas. Eu não esperava que, dois dias depois, quando retornasse, 
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encontraria minha filha em uma cama de hospital, inconsciente. Minha nora 

voltou-se para mim e disse com uma voz triste: “Mãe, depois que você saiu, a 

doença de Jing começou a ficar realmente séria. Quando o médico a examinou, 

ele disse que ela tinha uma hemorragia cerebral e que precisava de uma cirurgia 

de craniotomia. Mas como você e seu marido não estavam aqui nos últimos dois 

dias, não havia ninguém para assinar por ela, e agora perdemos o momento da 

cirurgia. Eu também ouvi o médico dizer à sogra de Jing que sua condição não 

era boa e que mesmo que ela acordasse, estaria em estado vegetativo”. Quando 

ouvi isso, senti como se uma faca tivesse sido enfiada e torcida dentro do meu 

coração e lágrimas brotaram nos meu olhos. Eu simplesmente não podia aceitar 

que aquilo era verdade. Então reuni um pouco de esperança e fui falar com um 

especialista, mas ele balançou a cabeça ao me dizer: “Nós usamos todos os 

medicamentos que pudemos, tentamos o máximo, mas o melhor que podemos 

esperar é que ela acorde em estado vegetativo”. Depois de ouvir as palavras 

desse médico, senti que até o céu havia desabado. Parecia que eu vivia um 

sofrimento sem fim. Mais tarde, quando meu genro viu o estado da minha filha, 

ele não só mostrou que estava pouco preocupado se ela viveria ou morreria 

como voltou-se para mim, demonstrando total falta de humanidade, e pediu a 

devolução do dinheiro do noivado que ele havia nos dado por ocasião do 

casamento. Naquele dia, o caminho de volta do hospital para casa pareceu 

muito longo e eu era uma alma perdida vagando pela estrada. Parecia que eu 

estava andando por um túnel longo e escuro, em que não conseguia ver 

nenhuma luz na minha frente. 

Quando voltei para casa, sentia-me desanimada. Abri com debilidade o 

livro da palavra de Deus e li as seguintes palavras: “Na terra, espíritos 

malignos de todos os tipos estão sempre à espreita de um lugar para 

descansar, buscando incessantemente os cadáveres humanos para 

devorar. Meu povo! Vocês devem permanecer dentro do Meu 

cuidado e proteção. Nunca se comportem de maneira dissoluta! 

Nunca se comportem de maneira imprudente! Em vez disso, ofereça 

sua lealdade à Minha casa, e só com lealdade você pode armar um 

contra-ataque à astúcia do diabo” (‘Capítulo 10’ das Palavras de Deus para 

todo o universo em “A Palavra manifesta em carne”). “Quando encara 

sofrimentos, você deve ser capaz de não considerar a carne e de não 
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se queixar de Deus. Quando Deus Se esconde de você, você deve ser 

capaz de ter fé para segui-Lo e manter seu antigo amor sem permitir 

que fraqueje ou desapareça. Não importa o que Deus faça, você deve 

se submeter ao Seu desígnio e estar mais disposto a amaldiçoar sua 

própria carne do que se queixar Dele. Quando encara provações, 

você deve satisfazer Deus apesar de qualquer relutância em se 

afastar de algo que você ama ou de chorar amargamente. Somente 

isso pode ser chamado de verdadeiro amor e fé” (‘Aqueles que hão de 

ser aperfeiçoados devem passar pelo refinamento’ em “A Palavra manifesta em 

carne”). Ao ler essas palavras de Deus, voltei a pensar no que acabara de 

acontecer e pude ver o desprezo, a maldade e a selvageria de Satanás. Ele queria 

me afastar das mãos de Deus, queria devorar meu espírito. Ele estava 

praticando seus esquemas astutos contra mim em todos os lugares que podia, a 

fim de me perturbar e me atacar. Primeiro, fui extorquida por outros e, como 

perdi dinheiro, vivi em sofrimento. Desta vez, Satanás usou minha amada filha 

para me testar novamente, tentou usar a doença dela para me fazer reclamar 

com Deus, negá-Lo e traí-Lo, para que eu perdesse a salvação de Deus nos 

últimos dias. Tudo isso fazia parte dos esquemas engenhosos de Satanás, 

exatamente como as provações que Jó enfrentou em seu tempo. No fundo havia 

uma luta, e Satanás queria levar Jó a abandonar e negar a Deus, fazendo-o 

perder sua riqueza e seus filhos, mas Jó nunca reclamou com Deus. Em vez 

disso, ele louvou o nome de Deus, fazendo com que Satanás recuasse em 

humilhação e dando um belo e retumbante testemunho de Deus. Embora 

minha carne seja fraca, eu devo ver através dos esquemas engenhosos de 

Satanás e ficar ao lado de Deus. Deus diz: “E só com lealdade você pode 

armar um contra-ataque à astúcia do diabo”. “Você deve satisfazer 

Deus apesar de qualquer relutância em se afastar de algo que você 

ama ou de chorar amargamente. Somente isso pode ser chamado de 

verdadeiro amor e fé”. Deus está usando os ataques de Satanás para 

aperfeiçoar minha fé e minha devoção a Ele. A vida e a morte do homem estão 

ambas nas mãos de Deus, então eu deveria entregar minha filha em Suas mãos. 

Pensando nisso, ajoelhei-me no chão enquanto lágrimas amargas escorriam 

pelo meu rosto e orei a Deus: “Deus Todo-Poderoso! O destino do homem está 

em Tuas mãos. Mas a minha filha não morrerá, enquanto houver respiração em 
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seu corpo, se Tu não permitires, e, se como diz o médico, ela se tornar um 

vegetal, não culparei a Ti e continuarei Te seguindo”. 

Fiquei até muito tarde sentada na cabeceira da cama da minha filha, a 

ponto de não saber a hora em que adormeci. Acordei atordoada ouvindo minha 

filha dizer: “Mãe, mãe, eu preciso de água”. Meu coração pulou ao ouvir a voz 

da minha filha, e fiquei imediatamente em pé. Eu esfreguei meus olhos e olhei 

para ela. As mãos da minha filha estavam se movendo e seus olhos estavam 

abertos. Isso me inundou imediatamente de emoções a ponto de eu não saber o 

que dizer, e eu só conseguia ficar dizendo “Ó! Deus! Ó! Deus!” Outra pessoa da 

ala também disse maravilhada: “Ó! É um milagre! Como ela ficou melhor de 

repente?” Eu soltei um sorriso incontrolável. Vi que a vida e a morte do homem 

de fato estão nas mãos de Deus. Os feitos de Deus são verdadeiramente 

maravilhosos. Foi Ele quem salvou minha filha. Três dias depois, minha filha 

milagrosamente recuperou a saúde, e parecia ser uma pessoa normal 

novamente. Depois de experimentar esse sofrimento pelas mãos de Satanás, 

pude ver que a luta travada no mundo espiritual era intensa, e percebi 

claramente a mesquinhez sinistra e a crueldade perversa de Satanás. Ao mesmo 

tempo, tive uma compreensão muito melhor da vontade de Deus. Ele permitiu 

que essas provações me atingissem para que pudesse resgatar-me melhor e 

aperfeiçoar-me, pois isso me permitiu reconhecer a onipotência e a sabedoria 

de Dele, e também permitiu que eu visse a autoridade e o domínio de Deus. Isso 

aperfeiçoou minha fé, devoção e obediência a Deus. Ele me resgatou da 

influência de Satanás, permitindo que minha vida crescesse. Deus é 

verdadeiramente muito amável! 

Mais tarde, li a seguinte passagem da palavra de Deus: “Todo o Meu 

plano de gerenciamento, o plano de gerenciamento de seis mil anos, 

consiste em três etapas, ou três eras: a Era da Lei do início, a Era da 

Graça (que também é a Era da Redenção) e a Era do Reino dos 

últimos dias. Minha obra nessas três eras difere em conteúdo de 

acordo com a natureza de cada uma, mas em cada estágio essa obra 

beneficia as necessidades do homem — ou, para ser mais preciso, é 

feita de acordo com as artimanhas que Satanás emprega na guerra 

que Eu travo contra ele. O propósito da Minha obra é derrotar 

Satanás, tornar manifestas Minha sabedoria e onipotência, expor 
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todas as artimanhas de Satanás e, assim, salvar a raça humana 

inteira, que vive sob o império de Satanás. É mostrar Minha 

sabedoria e onipotência e revelar a monstruosidade inaceitável de 

Satanás; mais que isso ainda, é permitir que todos os seres criados 

discriminem entre o bem e o mal, saibam que sou o Governante de 

todas as coisas, vejam claramente que Satanás é o inimigo da 

humanidade, um degenerado, o maligno, e permitir que digam, com 

absoluta certeza, a diferença entre o bem e o mal, a verdade e a 

falsidade, a santidade e a impureza, o que é extraordinário e o que é 

desprezível. Assim, a humanidade ignorante será capaz de 

testemunhar de Mim, que não sou Eu quem corrompe a 

humanidade, e somente Eu — o Criador — posso salvar a 

humanidade, posso conceder às pessoas as coisas de que podem 

desfrutar; e elas passarão a saber que Eu sou o Governante de todas 

as coisas e Satanás é simplesmente um dos seres que criei e que mais 

tarde se voltou contra Mim” (‘A verdadeira história por trás da obra da Era 

da Redenção’ em “A Palavra manifesta em carne”). Através dessas palavras de 

Deus, cheguei a um melhor entendimento da vontade Dele. Pude ver que tudo 

que Deus faz é por amor e para a salvação do homem. Quando pensei em todas 

as provações pelas quais passei, embora tenha sofrido algumas dificuldades, 

também obtive muitas coisas. Através dessas experiências, vi que Satanás usava 

as pessoas e coisas próximas a mim para me perturbar, mas o tempo todo eu 

tinha Deus ao meu lado. Ele usou Suas palavras para me esclarecer e me guiar, 

para que eu pudesse diferenciar melhor as coisas. Ele me deu um caminho a 

seguir, me deu fé e força, para que eu pudesse ser firme em tempos de 

passividade e fraqueza. Em cada passo do caminho, fui capaz de romper com a 

influência sombria de Satanás e testemunhar as maravilhosas ações de Deus. 

Através dessas experiências, tornei-me mais forte em minha vida. Depois que 

passei por essas experiências, senti que não precisava mais temer essas 

perturbações e aflições de Satanás, porque tenho Deus ao meu lado. Enquanto 

confiarmos em Deus, não deixarmos a palavra Dele e tivermos fé, Ele nos guiará 

à vitória sobre os ardilosos esquemas e ataques de Satanás, e viveremos 

protegidos sob o olhar atento de Deus. Hoje, estou convicta, de forma ainda 

mais firme, de que Deus Todo-Poderoso é o Senhor Jesus que retornou. Ele é 
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meu Senhor, meu Deus! Também reconheço que somos criaturas e, 

independentemente de recebermos bênçãos ou suportarmos dificuldades, 

devemos sempre obedecer e adorar a Deus. Eu estou aqui com a minha firme 

resolução: meu coração está determinado a seguir Deus Todo-Poderoso até o 

fim do caminho! 
 

32. Naquele dia o céu estava especialmente claro e 
ensolarado 

Por Tian Ying, China 

Eu costumava crer na Igreja das Três Autonomias, na China. Quando 

comecei a participar das reuniões, os pastores nos diziam com frequência: 

“Irmãos e irmãs, está registrado na Bíblia que: ‘Pois é com o coração que se crê 

para a justiça, e com a boca se faz confissão para a salvação’ (Romanos 10:10). 

Nós fomos justificados por causa da nossa fé. Como acreditamos em Jesus, 

fomos salvos. Se acreditássemos em qualquer outro, não teríamos sido salvos”. 

Eu me apeguei a essas palavras dos pastores. Assim, busquei com fervor e 

participei ativamente de reuniões, enquanto esperava que o Senhor viesse e me 

deixasse entrar no reino dos céus. Mais tarde, quando ações ilegais 

continuavam ocorrendo na igreja, comecei a me cansar das reuniões. Os 

pastores começaram a ficar divididos entre si, cada um tentando estabelecer-se 

no topo da facção e criar reinos independentes. Os sermões dos pastores 

precisavam obedecer ao Departamento de Trabalho da Frente Unida (DTFU). 

O DTFU não permitia que eles discutissem o Livro do Apocalipse por medo de 

perturbar o sentimento popular, então os pastores não pregavam sobre ele. Os 

pastores sempre pregavam sobre ofertas, dizendo que quanto mais alguém 

doasse, mais bênçãos receberia de Deus. Então, quando vi as condições em que 

estava a igreja, fiquei bastante perplexa: por que a igreja ficou assim? Os 

pastores não acreditam no Senhor? Por que eles não seguem a palavra do 

Senhor? Por que eles não têm um coração reverente ao Senhor? Daquele ponto 

em diante, eu não queria mais ir a reuniões na Igreja das Três Autonomias, pois 

sentia que eles não acreditavam verdadeiramente em Deus, que eram falsos 

pastores que usavam a crença em Deus para obter o suado dinheiro dos irmãos 

e irmãs. 

No segundo semestre de 1995, deixei a igreja sem hesitação e juntei-me a 

uma igreja doméstica (adeptos do sola fide). A princípio, senti que seus sermões 
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não estavam sujeitos às restrições do governo nacional, e eles, inclusive, usavam 

o Livro do Apocalipse e discutiam os últimos dias, o retorno do Senhor e assim 

por diante. A pregação deles era muito melhor do que a dos pastores da Igreja 

das Três Autonomias, e eu sentia mais prazer em me reunir com eles, o que me 

deixou muito feliz. Mas depois de um tempo, descobri que também ali, entre os 

colaboradores, havia alguns que se tornavam invejosos, disputavam as coisas e 

queriam acabar com o grupo. Nenhum dos irmãos e irmãs estava vivendo as 

exigências do Senhor, eles não tinham o mesmo amor de antes. Quando notei 

que essa igreja não tinha nenhuma diferença real em relação à Igreja das Três 

Autonomias, fiquei muito desapontada, mas também não sabia onde poderia 

descobrir uma igreja que tivesse a obra do Espírito Santo. Por falta de uma 

opção melhor, tudo que eu podia fazer era ficar com esses adeptos do sola fide. 

Como antes, continuei participando das reuniões. Os pastores e pregadores 

diziam coisas como: “ser salvo uma vez é ser salvo para sempre” e “enquanto 

você exercitar a paciência até o fim, labutar por Deus e defender o caminho do 

Senhor, poderá entrar no reino dos céus”. Então fiquei pensando: não importa 

como são as pessoas, desde que eu continue firme na minha fé no Senhor Jesus 

e não me desvie do caminho Dele, quando o Senhor retornar terei a chance de 

ser arrebatada por Ele para o reino dos céus. 

Num piscar de olhos, já era a segunda metade de 1997, e o evangelho do 

reino de Deus já havia chegado onde estávamos, e a igreja se transformou em 

uma cena caótica. Líder Li nos disse: “Hoje em dia surgiu um grupo que está 

espalhando a Relâmpago do Oriente, eles estão roubando ovelhas de várias 

denominações, e estão dizendo que o Senhor Jesus já voltou e que Ele está 

realizando um novo estágio da obra. O Senhor Jesus foi pregado na cruz por 

nós, Ele já pagou o preço com Sua vida para nos redimir. Já fomos salvos, só 

precisamos esperar pacientemente até o fim e, quando o Senhor voltar, 

certamente seremos arrebatados para o reino dos céus. Então, devemos prestar 

atenção e não podemos receber de forma nenhuma essas pessoas da Relâmpago 

do Oriente. Quem os receber será expulso da igreja! Além disso, vocês devem 

se certificar de não ouvir o que eles dizem e, muito menos, ler o livro deles”. 

Parecia que os colaboradores de todos os níveis falavam sobre essas coisas em 

todas as reuniões. Depois de ouvir o que diziam, ideias conflitantes surgiram 

dentro de mim em relação à Relâmpago do Oriente. Senti que precisava me 



355 

 

proteger contra eles e exercitar grande cautela, pois temia ser roubada pela 

Relâmpago do Oriente e perder minha oportunidade de entrar no reino dos 

céus. 

No entanto, o ano novo tinha acabado de começar, em 1998, quando 

encontrei, inesperadamente, alguém da Igreja de Deus Todo-Poderoso e tive a 

sorte de ouvir o caminho da Relâmpago do Oriente pela primeira vez. Naquele 

dia, minha irmã mais velha me ligou e me convidou para ir à casa dela. Ela 

também convidou a irmã Hu, de sua aldeia, e quando ela me viu, sorriu e disse: 

“Que bom que você veio, estou recebendo a visita de uma parente distante, 

venha, vamos todos nos reunir”. Eu concordei com alegria. Em pouco tempo, a 

irmã Hu voltou com sua parente. Quando a irmã nos viu, ela nos cumprimentou 

com entusiasmo. Embora eu nunca a tivesse visto, já sentia uma certa 

proximidade. Ela disse: “Existe uma desolação generalizada na igreja hoje em 

dia. Os sermões dos pregadores não têm nada de novo, e em todas as reuniões, 

quando não estão discutindo como resistir à Relâmpago do Oriente, só ficam 

ouvindo e cantando músicas. As reuniões são assim. Os colaboradores ficam 

com ciúmes uns dos outros e entram em disputas, conspiram e fazem intrigas. 

Todos são extremamente hipócritas e se recusam a obedecer quem quer que 

seja; os irmãos e irmãs são negativos e fracos, e eles não têm fé e amor. Muitos 

deixaram o Senhor para voltar ao mundo e ganhar dinheiro”. Eu sentia a mesma 

coisa dentro de mim, e assenti, enquanto dizia à irmã: “É assim que me sinto 

nas reuniões. Antes, as reuniões mensais tinham de 20 a 30 pessoas, mas agora 

há apenas alguns presbíteros, até mesmo os pregadores foram para o mundo 

ganhar dinheiro! Ninguém sente prazer nas reuniões”. A irmã assentiu e disse: 

“Esse tipo de situação não é exclusivo de algumas igrejas, é um fenômeno 

generalizado em todo o mundo religioso. Isso mostra que a obra do Espírito 

Santo não pode mais ser encontrada dentro da igreja, de modo que atos ilícitos 

sempre continuarão a surgir. Este é um sinal do retorno do Senhor. É como o 

fim da Era da Lei, quando o templo se tornou um lugar que vendia gado e 

trocava dinheiro, pois Deus havia parado de realizar Sua obra no templo. Em 

vez disso, Ele havia se encarnado como o Senhor Jesus para realizar um novo 

estágio da obra fora do templo”. Eu escutei com atenção e assenti várias vezes. 

A irmã continuou falando: “Irmã, em Lucas 17: 24-26, está dito: ‘Pois, assim 

como o relâmpago, fuzilando em uma extremidade do céu, ilumina 
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até a outra extremidade, assim será também o Filho do homem no 

seu dia. Mas primeiro é necessário que ele padeça muitas coisas, e 

que seja rejeitado por esta geração. Como aconteceu nos dias de Noé, 

assim também será nos dias do Filho do homem’. Como você interpreta 

essas linhas das Escrituras?” Pensei nelas com seriedade por um tempo e, com 

um sorriso desajeitado, disse: “Irmã, essas linhas das Escrituras não falam 

sobre a chegada do Senhor?” A irmã respondeu: “Estas linhas das Escrituras 

estão discutindo a chegada do Senhor, contudo, não estão falando sobre o 

Senhor Jesus que veio naquele tempo. Em vez disso, estão se referindo à 

chegada do Senhor dos últimos dias. Irmã, agora a fé dos crentes na igreja se 

tornou fria, eles são negativos e fracos. Isso porque Deus se tornou carne mais 

uma vez para realizar um novo estágio da obra. A obra de Deus está avançando, 

e todo aquele que não seguir a nova obra de Deus perderá a obra do Espírito 

Santo”. Assim que ouvi a irmã dizer que o Senhor Jesus já havia voltado, 

imediatamente imaginei que ela pertencia à Relâmpago do Oriente, e meu 

coração se entristeceu. O sorriso no meu rosto também desapareceu quando as 

palavras dos meus líderes, que repeliam a igreja, surgiram em minha cabeça: 

“Crer em Jesus é ser salvo, ser salvo uma vez é ser salvo para sempre! Não 

recebam as pessoas da Relâmpago do Oriente!” Tinha vontade de voltar 

correndo para casa, enquanto pensava nessas palavras de meus líderes. Mas 

quando essa ideia me veio à mente, o Senhor me iluminou, lembrando-me de 

um verso de uma canção: “Jesus é o nosso refúgio, quando você tiver problemas, 

esconda-se Nele. O que você tem a temer, quando está com o Senhor?” É isso 

aí! Se eu tenho o Senhor ao meu lado, o que tenho a temer? As coisas de que 

tenho medo não vêm de Deus, elas vêm de Satanás. Neste momento, a irmã 

disse: “Se alguém tiver alguma dúvida, vá em frente e compartilhe-a; a palavra 

de Deus será capaz de resolver todos os problemas e dificuldades que temos”. 

Quando ouvi a irmã dizer isso, pensei: espero que você não fique confusa com 

minhas perguntas! Hoje eu gostaria de ouvir sobre o que realmente pregam na 

Relâmpago do Oriente, que é capaz de roubar muitas das “ovelhas boas”. 

Enquanto pensava nisso, comecei a dizer: “Nossos líderes estão sempre 

dizendo que o Senhor Jesus foi pregado na cruz por nós e que Ele já pagou o 

preço com Sua vida para nos redimir, então já fomos salvos. Está registrado nas 

Escrituras: ‘Pois é com o coração que se crê para a justiça, e com a boca se faz 
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confissão para a salvação’ (Romanos 10:10). Já que fomos salvos uma vez, 

estamos salvos para sempre. Assim, desde que exercitemos a paciência até o fim 

e aguardemos a volta do Senhor, certamente seremos arrebatados para o reino 

dos céus. Esta é a promessa que o Senhor fez para nós. Portanto, não 

precisamos aceitar nenhuma nova obra que esteja sendo realizada por Deus”. 

Depois de me ouvir dizer isso, a irmã sorriu e disse: “Muitos crentes 

pensam que o Senhor Jesus já foi pregado na cruz por eles, e que desde que Ele 

pagou o preço com Sua vida, eles foram redimidos e salvos. Eles acham que ser 

salvo uma vez significa ser salvo para sempre, tudo o que precisam fazer é 

exercitar a paciência até o fim, esperar pela volta do Senhor, quando certamente 

serão arrebatados para o reino dos céus, e não precisarão aceitar nenhuma nova 

obra realizada por Deus. Mas esta maneira de pensar é correta ou não? Isso 

realmente se ajusta à vontade do Senhor? Na verdade, essa ideia de que ‘ser 

salvo uma vez significa ser salvo para sempre, e que quando o Senhor retornar, 

seremos arrebatados para o reino dos céus’ é apenas a concepção e a imaginação 

do homem e não se conforma à palavra do Senhor. O Senhor Jesus nunca disse 

que ‘aqueles que foram salvos por sua fé podem entrar no reino dos céus’, ao 

contrário, Ele disse: ‘mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está 

nos céus’ (Mateus 7:21). ‘Ser salvo’ e ‘fazer a vontade do Pai que está no céu’ 

não são a mesma coisa. Quando falamos de ‘ser salvo pela fé’, ‘ser salvo’ se refere 

a ser perdoado dos seus pecados. Ou seja, se alguém deveria ser condenado à 

morte de acordo com a lei, mas se colocou diante do Senhor e se arrependeu, 

recebendo a graça Dele e fazendo com que Ele o perdoasse por seus pecados, 

então essa pessoa ficaria livre da condenação, e não seria mais morta de acordo 

com a lei. Este é o verdadeiro significado de ‘ser salvo’. Mas ser salvo não 

significa que a pessoa se afastou do pecado e foi purificada. Todos nós sabemos, 

por experiência, que isso é verdadeiro. Mesmo que acreditemos no Senhor por 

vários anos, muitas vezes admitamos nossos pecados ao Senhor e nos 

arrependamos, e desfrutemos da alegria e segurança de sermos perdoados por 

nossos pecados, ainda cometemos pecados involuntariamente, ficando presos 

a eles. Isto é um fato. Por exemplo: nossa arrogância, astúcia, egoísmo, 

ganância, maldade e outras partes de nosso caráter corrupto ainda continuam 

a existir. Ainda gostamos de perseguir as tendências do mundo, riqueza, fama, 

os prazeres da carne, e nos apegamos aos prazeres pecaminosos. A fim de 
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proteger os interesses pessoais, também somos capazes de mentir e enganar os 

outros. Então, ‘ser salvo’ não significa que alguém tenha alcançado a salvação 

completa. Isso é um fato. Está registrado nas Escrituras: ‘[…] sereis pois 

santos, porque eu sou santo’ (Levítico 11:45). Deus é santo, mas Ele é capaz 

de permitir que aqueles que pecam com frequência e resistem a Deus entrem 

no reino dos céus? Se você acredita que aqueles que foram salvos por sua fé 

podem entrar no reino dos céus, então por que o Senhor Jesus também diz as 

seguintes palavras? ‘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 muitos milagres? Então lhes 

direi claramemnte: Nunca vos conheci; apartai-vos de mim, vós que 

praticais a iniquidade’ (Mateus 7:21-23). Por que é dito que, quando o 

Senhor voltar, Ele separará as cabras das ovelhas e o joio do trigo? Acreditamos 

que é totalmente inválido dizer que ‘aqueles que foram salvos por sua fé podem 

entrar no reino dos céus!’ Isso não está de acordo com o que disse o Senhor 

Jesus! Estas são palavras que resistem às do Senhor! Então, se nós não 

recebermos e crermos na palavra do Senhor, mas nos apegarmos às falácias 

disseminadas pelos pastores e presbíteros, se confiarmos em nossas próprias 

concepções e imaginação em nossa fé em Deus, nunca conseguiremos cumprir 

as exigências de Deus, e nunca seremos arrebatados para o reino dos céus”. 

Eu refleti sobre as palavras da irmã e senti que o que ela disse fazia muito 

sentido, por isso fiquei sentada ouvindo em silêncio. A irmã continuou falando: 

“A palavra de Deus Todo-Poderoso já revelou o mistério de ‘ser salvo’ e ‘alcançar 

a salvação completa’, então vamos dar uma olhada na palavra de Deus Todo-

Poderoso e ver o que Ele tem a dizer sobre isso. Deus Todo-Poderoso diz: ‘Na 

época, a obra de Jesus foi a redenção de toda a humanidade. Os 

pecados de todos que acreditavam Nele foram perdoados; contanto 

que você acreditasse Nele, Ele o redimiria; se você acreditasse Nele, 

não era mais pecador e estava aliviado de seus pecados. É isso que 

significava ser salvo e ser justificado pela fé. No entanto, naqueles 

que acreditavam ainda restava o que era rebelde e se opunha a Deus 

e o que ainda precisava ser removido lentamente. A salvação não 
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significava que o homem havia sido completamente ganho por Jesus, 

mas sim que o homem não era mais do pecado, que ele havia sido 

perdoado de seus pecados: se você acreditasse, nunca mais seria do 

pecado’ (‘A visão da obra de Deus (2)’ em “A Palavra manifesta em carne”). 

‘Antes de o homem ser redimido, muitos dos venenos de Satanás já 

estavam plantados dentro dele e, depois de milhares de anos de ser 

corrompido por Satanás, o homem já tem dentro de si uma natureza 

estabelecida que resiste a Deus. Portanto, quando o homem foi 

redimido, isso não é nada mais do que um caso de redenção, na qual 

o homem é comprado por um alto preço, mas a natureza venenosa 

dentro dele não foi eliminada. O homem que é contaminado assim 

deve sofrer uma mudança antes de ser digno de servir a Deus. Por 

meio dessa obra de julgamento e castigo, o homem conhecerá por 

completo a substância imunda e corrupta dentro de si mesmo, e ele 

poderá mudar completamente e se tornar limpo. Só assim o homem 

pode se tornar digno de retornar diante do trono de Deus. […] 

Embora o homem possa ter sido redimido e perdoado de seus 

pecados, isso só pode ser considerado como Deus não Se lembrar 

das transgressões do homem e não tratar o homem de acordo com 

as suas transgressões. No entanto, quando o homem, que vive num 

corpo de carne, não foi liberto do pecado, ele só pode continuar 

pecando, revelando infinitamente o caráter satânico corrupto. Essa 

é a vida que o homem leva, um ciclo interminável de pecar e ser 

perdoado. A maioria dos homens peca de dia apenas para confessar 

à noite. Desse modo, mesmo que a oferta pelo pecado seja para 

sempre efetiva para o homem, ela não será capaz de salvar o homem 

do pecado. Apenas metade da obra da salvação já foi concluída, pois 

o homem ainda tem caráter corrupto. […] correndo mais fundo que 

o pecado, ela é algo plantado por Satanás e profundamente 

enraizado no homem. Não é fácil para o homem tomar consciência 

de seus pecados; ele não tem como reconhecer sua própria natureza 

profundamente enraizada e deve confiar no julgamento pela palavra 

para alcançar esse resultado. Só assim o homem pode ser mudado 

paulatinamente desse ponto em diante’ (‘O mistério da encarnação (4)’ 
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em “A Palavra manifesta em carne”). ‘Você só sabe que Jesus descerá 

durante os últimos dias, mas como exatamente Ele descerá? Um 

pecador como você, que acaba de ser redimido, e não foi mudado ou 

aperfeiçoado por Deus, pode ser segundo o coração de Deus? Para 

você, você que ainda é do seu antigo eu, é verdade que você foi salvo 

por Jesus, e que você não é contado como pecador por causa da 

salvação de Deus, mas isso não prova que você não é pecador e não 

é impuro. Como você pode ser santo se não foi mudado? 

Internamente, você é assolado por impurezas, é egoísta e ignóbil, 

mas ainda deseja descer com Jesus — quem dera você ter tanta sorte! 

Você pulou uma etapa em sua crença em Deus: você foi meramente 

redimido, mas não foi mudado. Para você ser segundo o coração de 

Deus, Deus deve fazer pessoalmente a obra de mudar e limpar você; 

se você é apenas redimido, será incapaz de alcançar a santidade. 

Dessa forma, você não será qualificado para compartilhar as boas 

bênçãos de Deus, pois você perdeu um passo na obra de Deus de 

gerenciar o homem, que é o importante passo de mudar e 

aperfeiçoar. Assim, você, um pecador que acaba de ser redimido, é 

incapaz de herdar diretamente a herança de Deus’” (‘Sobre 

denominações e identidade’ em “A Palavra manifesta em carne”). 

A irmã continuou comungando: “Da palavra de Deus Todo-Poderoso 

podemos ver que cada estágio da obra realizada por Deus é feito de acordo com 

as necessidades da raça humana corrupta. No final da Era da Lei, o homem 

estava sendo corrompido de forma cada vez mais profunda por Satanás e estava 

cometendo cada vez mais pecados. O homem havia ofendido as leis de Jeová e 

foi confrontado com os perigos de ser apedrejado até a morte e queimado pelo 

fogo do céu. Deus ama a raça humana. Ele se encarnou para se tornar 

semelhante à carne pecaminosa e foi pregado na cruz para salvar o homem do 

pecado. Então, se crermos no Senhor Jesus, seremos salvos. O Senhor não se 

lembrará mais dos nossos pecados. Podemos nos colocar diante de Deus e orar 

diretamente a Ele, e desfrutar da abundância da graça concedida por Ele. Mas, 

embora estejamos salvos, isso não prova que estamos sem pecado. Nós, a raça 

humana, fomos corrompidos por Satanás por milhares de anos. O veneno de 

Satanás se enraizou profundamente dentro de nós, tornou-se nossa vida, nossa 
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natureza. Somos controlados por nossa natureza satânica, que incluem 

presunção e arrogância, falsidade e desonestidade, egoísmo e desprezo, 

ganância e maldade. Ainda somos capazes de mentir, enganar e pecar, 

resistindo a Deus. Esta é a raiz de nosso círculo vicioso de cometer pecados e 

depois confessá-los. Assim, Deus, baseado nas necessidades da raça humana 

corrupta e em Seu plano de gestão para salvar a raça humana, veio realizar um 

novo estágio da obra nos últimos dias para julgar e castigar o homem a fim de 

purificá-lo e mudar seu caráter corrupto, de modo que, no final, os homens que 

tiverem alcançado a salvação e que sido aperfeiçoados possam entrar no reino 

de Deus. Se ainda nos apegamos à noção de que ‘ser salvo uma vez é ser salvo 

para sempre’, então estamos nos recusando a aceitar a obra de julgamento de 

Deus nos últimos dias. Se esse é o caso, então o veneno de Satanás que está em 

nosso sangue nunca será purificado, e nunca seremos capazes de alcançar a 

salvação de Deus, muito menos sermos levados para o reino dos céus. Essas 

consequências são muito sérias. Então, agora, nestes últimos dias, somente se 

afastando da Era da Graça e aceitando a obra de julgamento de Deus Todo-

Poderoso dos últimos dias o homem será limpo, alcançará a salvação de Deus e 

irá para um bom destino”. 

Ao ouvir a comunhão da irmã, pensei: “Sim, as palavras de Deus Todo-

Poderoso são ditas de maneira muito prática. Durante estes últimos anos, 

minha vida não foi cometer pecados durante o dia para depois confessá-los à 

noite? Nós realmente só fomos perdoados dos nossos pecados por causa da 

nossa fé no Senhor, mas nossa natureza pecaminosa permanece. Ainda 

podemos pecar e resistir a Deus. O Senhor é santo. Como podem aqueles que 

pecam com frequência e resistem a Ele ser arrebatados para o reino dos céus? 

As palavras de Deus Todo-Poderoso esclareceram essas questões que afligiam 

minha mente há muitos anos. As palavras de Deus Todo-Poderoso realmente 

possuem uma verdade que pode ser buscada. Será que Deus Todo-Poderoso é 

mesmo o Senhor que retornou? Preciso pesquisar isso devidamente”. 

Eu estava, aos poucos, me livrando das reservas que tinha contra a irmã, 

mas, no momento em que eu estava pensando em investigar os assuntos que 

havíamos discutido, ouvimos batidas altas na porta. A irmã Hu correu para 

abrir e deixou entrar um pastor que invadiu a sala. Ele olhou para mim e para 

a irmã que estava pregando o evangelho do reino de Deus Todo-Poderoso, e me 
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disse em um tom de espanto e raiva: “O que você está fazendo aqui? Eu não 

disse a você para não sair por aí ouvindo a pregação de estranhos? Como pôde 

ter vindo aqui para ouvi-las? Vá para casa imediatamente, não as ouça mais ou 

você será enganada e será tarde demais para se arrepender!” Depois que o 

pastor terminou de me repreender, ele se virou para ameaçar a irmã: “E vocês 

que estão espalhando a Relâmpago do Oriente, não fazem nada além de vir à 

nossa igreja e roubar ovelhas! Saia imediatamente! Se você não for, eu não serei 

tão educado!” Testemunhar o pastor tratando a irmã dessa maneira me deixou 

enojada, então eu disse a ele: “Pastor, essa irmã só tinha coisas boas a dizer, e 

tudo está de acordo com a Bíblia. Realmente sinto que Deus Todo-Poderoso 

pode ser o Senhor que retornou. Por que você não escuta, assim, poderemos 

decidir. Além disso, a Bíblia não diz que ‘Não vos esqueçais da hospitalidade, 

porque por ela alguns, sem o saberem, hospedaram anjos’ (Hebreus 13:2)? Nós 

que cremos no Senhor devemos ter amor, não podemos tratar as pessoas assim. 

Expulsar a irmã assim não vai contra os ensinamentos do Senhor?” Depois que 

eu disse isso, o pastor gritou: “Você não sabe de nada! Nós que cremos em Jesus 

já fomos salvos, não precisamos ser salvos novamente! Elas vieram aqui para 

roubar ovelhas, não as receba!” Nesse momento, a irmã que havia pregado o 

evangelho sorriu e disse: “Estamos todos esperando o retorno do Senhor, por 

que não podemos sentar e conversar? Se perdermos o retorno do Senhor, vamos 

nos arrepender muito”. Sem esperar que a irmã terminasse de falar, o pastor 

começou a empurrá-la para fora, dizendo: “Não fale! Mesmo se você tivesse 

coisas boas para dizer, eu ainda não as escutaria! Saia imediatamente!” E assim, 

o pastor xingou e empurrou a irmã para fora da casa. Depois que a irmã foi 

embora, o pastor voltou a me ameaçar: “Depressa, volte para casa. De agora em 

diante, você não poderá mais entrar em contato com pessoas da Relâmpago do 

Oriente. Caso contrário, será expulsa da igreja, e se isso acontecer, você nunca 

terá a oportunidade de receber o louvor de Deus e entrar no reino dos céus”. 

Mas, naquele momento, eu já tinha ouvido a comunhão da irmã e já entendia 

que a obra do Senhor Jesus tinha sido de redenção e não de purificação, e que, 

somente quando o Senhor voltar para realizar Sua obra de julgamento nos 

últimos dias, Ele irá purificar e salvar o homem completamente. Sem receber a 

obra de julgamento de Deus nos últimos dias, o caráter corrupto do homem não 

será mudado, e ele não será capaz de alcançar a salvação de Deus e entrar no 
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reino dos céus. Por isso, as palavras do pastor não tiveram muito efeito sobre 

mim. Simplesmente lidei com o que aconteceu e assenti, e depois voltei para 

casa. 

Depois de voltar para casa, fiquei pensando sobre a comunhão feita pela 

irmã, e pensei: aquela irmãzinha de hoje era tão amorosa que não se parecia em 

nada com o que o pastor falou. Além disso, o que ela estava dizendo está tudo 

na Bíblia. Minha crença de que “ser salvo uma vez é ser salvo para sempre” era 

realmente infundada. Pensei em todos os anos em que acreditei em Deus e 

percebi que vivia em circunstâncias em que eu cometia pecados e, em seguida, 

confessava-os. Contudo, eu não conseguia resolver isso e passei por muito 

sofrimento. Senti que, se continuasse acreditando assim, no final não 

conseguiria receber o louvor de Deus. Depois de ouvir a comunhão da irmã, 

fiquei ainda mais certa de que, se as pessoas que creem no Senhor quiserem 

alcançar a salvação e entrar no reino dos céus, elas terão que receber a obra de 

julgamento e purificação do homem realizada com o retorno do Senhor Jesus. 

Mas qual é, realmente, a obra de julgamento de Deus Todo-Poderoso nos 

últimos dias? Como Deus Todo-Poderoso limpa e transforma o homem? 

Enquanto pensava nessas coisas, estava folheando a Bíblia até que vi uma 

passagem onde o Senhor Jesus diz: “Ainda tenho muito que vos dizer; 

mas vós não o podeis suportar agora. Quando vier, porém, aquele, o 

Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade; porque não 

falará por si mesmo, mas dirá o que tiver ouvido, e vos anunciará as 

coisas vindouras” (João 16:12-13). Também vi que a Bíblia dizia: “Porque 

já é tempo que comece o julgamento pela casa de Deus” (1 Pedro 4:17). 

“Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas” (Apocalipse 

2:7). Quando li isso, senti como se finalmente tivesse despertado de um sonho: 

como se vê, o Senhor Jesus há muito profetizou que nos últimos dias Deus 

expressaria mais da verdade e realizaria um novo estágio da obra. Não teria este 

Deus Todo-Poderoso vindo para realizar a obra de julgar e limpar o homem? Ai 

de mim! Se o pastor não tivesse vindo me perturbar hoje, eu teria ouvido com 

mais cuidado o caminho de Deus Todo-Poderoso. Antes, eu sempre ouvia as 

palavras de pastores e presbíteros, mas nunca tinha procurado e investigado a 

obra de Deus Todo-Poderoso nos últimos dias. Eu só escutava as coisas que os 

pastores e presbíteros falavam. Só hoje reconheci que não tinha lugar para o 
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Senhor em meu coração. Ao estudar o retorno do Senhor, não busquei a vontade 

Dele, mas escutei as palavras dos pastores e presbíteros. Eu era mesmo uma 

idiota! Aqueles de nós que creem no Senhor devem honrar a grandeza de Deus, 

e procurar as pegadas de Deus relacionadas ao retorno do Senhor; somente 

assim estaremos nos conformando com a vontade de Deus. Hoje vi que as ações 

do pastor não estão de acordo com a vontade de Deus. Eu não posso mais 

apenas ouvir o que os líderes religiosos têm a dizer, sem refletir. Devo procurar 

e investigar o caminho de Deus Todo-Poderoso. 

Logo na manhã seguinte, decidi ir à casa da irmã Hu e procurar a irmã que 

havia pregado o evangelho de Deus Todo-Poderoso para que pudéssemos 

continuar a comunhão. Para minha surpresa, antes mesmo que eu saísse pela 

porta, a irmã Hu já chegava à minha casa com a irmã. Foi mesmo uma 

orientação do Senhor. Ela primeiro me perguntou, com preocupação, se eu 

havia ou não sido incomodada pelo pastor no dia anterior. Eu disse com muita 

firmeza: “Não, depois da comunhão de ontem, voltei para casa e pensei em tudo 

com cuidado, e percebi que não podemos ser limpos simplesmente pela crença 

no Senhor Jesus; nossa natureza corrupta ainda existirá, e com isso não 

conseguiremos alcançar a salvação de Deus. Além disso, também li uma 

passagem na Bíblia que profetizou que o Senhor retornaria para realizar Sua 

obra de julgamento nos últimos dias. O que eu mais quero saber agora é: qual é 

realmente a obra de julgamento que Deus Todo-Poderoso deve realizar nos 

últimos dias? Como a obra de julgamento de Deus Todo-Poderoso poderá 

limpar e transformar o homem?” 

A irmã explicou com prazer: “Graças a Deus! Esta pergunta que você fez 

realmente é muito crucial, pois tem a ver com o importante tópico de como 

nossa fé em Deus nos permitirá alcançar a salvação e entrar no reino dos céus. 

Vamos primeiro ver como isso está dito na palavra de Deus Todo-Poderoso. 

Deus Todo-Poderoso diz: ‘Quando Deus Se torna carne desta vez, Sua 

obra é expressar Seu caráter, primeiramente por meio de castigo e 

julgamento. Usando isso como fundamento, Ele traz mais verdade 

ao homem, mostra mais caminhos de prática e assim alcança Seu 

objetivo de conquistar o homem e salvá-lo de seu caráter corrupto. 

Isso está por trás da obra de Deus na Era do Reino’ (‘Prefácio’ em “A 

Palavra manifesta em carne”). ‘Quando se trata da palavra “julgamento”, 
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você irá pensar nas palavras que Jeová disse a todos os lugares e nas 

palavras de repreensão que Jesus disse aos fariseus. Apesar de toda 

a severidade delas, essas palavras não são o julgamento do homem 

por Deus, apenas palavras ditas por Deus dentro de diferentes 

ambientes, isto é, em diferentes situações; tais palavras não são 

como as palavras ditas por Cristo ao julgar o homem nos últimos 

dias. Nos últimos dias, Cristo usa uma variedade de verdades para 

ensinar o homem, expor a essência do homem e dissecar suas 

palavras e ações. Essas palavras abrangem várias verdades: o dever 

do homem, como o homem deveria obedecer a Deus, como o homem 

deveria ser leal a Deus, como o homem deve viver a humanidade 

normal, bem como a sabedoria e o caráter de Deus e assim por 

diante. Essas palavras são todas dirigidas à essência do homem e ao 

seu caráter corrupto. Em especial, essas palavras que expõem como 

o homem desdenha de Deus são faladas em relação a como o homem 

é a corporificação de Satanás e uma força inimiga contra Deus. Ao 

realizar Sua obra de julgamento, Deus não só torna clara a natureza 

do homem com apenas algumas palavras; Ele também expõe, trata 

e poda no longo prazo. Esses métodos de exposição, tratamento e 

poda não podem ser substituídos por palavras comuns, mas pela 

verdade que o homem absolutamente não possui. Apenas métodos 

desse tipo são considerados julgamento; só por meio de julgamento 

desse tipo é que o homem pode ser subjugado e completamente 

convencido a se submeter a Deus e, além disso, ganhar verdadeiro 

conhecimento de Deus. O que a obra de julgamento produz é o 

entendimento do homem da verdadeira face de Deus e da verdade 

sobre a própria rebelião. A obra de julgamento permite que o 

homem ganhe bastante entendimento da vontade de Deus, do 

propósito da obra de Deus e dos mistérios que lhe são 

incompreensíveis. Também permite que o homem reconheça e 

conheça sua substância corrupta e as raízes de sua corrupção, bem 

como descubra a fealdade do homem. Esses efeitos são todos 

produzidos pela obra de julgamento, pois a substância dessa obra é, 

de fato, a obra de abrir a verdade, o caminho e a vida de Deus a todos 
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aqueles que têm fé Nele. Essa obra é a obra de julgamento realizada 

por Deus’ (‘Cristo realiza a obra do julgamento com a verdade’ em “A Palavra 

manifesta em carne”)”. 

Depois de ler a palavra de Deus, a irmã manteve a comunhão: “Por meio 

da palavra de Deus, entendemos que, durante a obra de julgamento nos últimos 

dias, Deus Todo-Poderoso usa muitos aspectos da verdade para expor e dissecar 

o homem. Ele usa palavras para revelar a substância corrupta do homem e a 

verdade sobre a corrupção do homem para julgar a natureza satânica do homem, 

que resiste e trai a Deus, e para purificar todo tipo de corrupção que reside em 

nós, tais como ter muitas concepções e imaginações sobre a obra de Deus, ou 

tomar nossas próprias concepções como a verdade em nosso exame da obra de 

Deus para que possamos julgá-Lo, condená-Lo e resistir a Ele como desejarmos. 

Embora acreditemos em Deus, realmente não somos diferentes dos descrentes, 

ambos buscamos fama e fortuna, estando dispostos a pagar qualquer preço por 

isso. Nem uma única pessoa vive para satisfazer a Deus. Também olhamos para 

muitas coisas com pontos de vista que são incompatíveis com Deus, como a 

nossa crença de que, enquanto crermos no Senhor, seremos salvos e, quando o 

Senhor vier, seremos arrebatados ao reino dos céus, quando de fato Deus diz 

que somente seguindo a vontade Dele o homem poderá entrar no reino dos céus. 

Através do julgamento e castigo de Deus, esses caráteres corruptos, maneiras 

errôneas de pensar e as regras de Satanás para viver serão purificados e 

transformados, e nós mais verdadeiramente obedeceremos a Deus, e ao mesmo 

tempo, através do julgamento e castigo de Deus, também reconheceremos que 

o caráter justo de Deus é intolerante à ofensa do homem. Saberemos o tipo de 

pessoa que Deus gosta, que tipo Ele despreza e a vontade de Deus de salvar o 

homem. Seremos reverentes a Deus, saberemos como perseguir a verdade e 

cumprir adequadamente os nossos deveres para alcançar o louvor de Deus. 

Através da experiência e praticando as palavras de Deus, vamos entender mais 

da verdade. Por exemplo: saberemos o que significa ter fé em Deus; saberemos 

o que significa verdadeiramente alcançar a salvação; entenderemos o que 

significa obedecer a Deus e amá-Lo; saberemos o que significa seguir a vontade 

de Deus. Nossos caráteres corruptos mudarão em graus variados, e nossas 

visões de vida e nossos valores também serão transformados. Esta é a obra de 

julgamento e castigo que Deus realiza entre nós; você também pode chamá-la 
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de salvação amorosa de Deus. Então, somente recebendo julgamento diante do 

trono de Cristo dos últimos dias — Deus Todo-Poderoso — seremos capazes de 

obter a verdade. Só assim romperemos com o pecado e seremos purificados, 

alcançando a salvação. Irmã, você é capaz de aceitar essa comunhão?” 

Através da leitura das palavras de Deus e das comunhões da irmã, passei a 

entender a obra de Deus e a Sua vontade. Eu assenti, sentindo-me 

profundamente comovida, e disse: “Graças a Deus, ouvindo a palavra de Deus 

Todo-Poderoso, compreendi que, nos últimos dias, Deus usa a verdade da Sua 

palavra para realizar a obra de julgar e limpar o homem. Minhas buscas 

passadas eram tão vagas, não eram práticas, mas agora entendo que é somente 

através do recebimento da obra de julgamento e castigo de Deus nos últimos 

dias que o homem poderá ser purificado e alcançar a salvação para poder entrar 

no reino dos céus. Deus Todo-Poderoso é o Senhor Jesus que retornou! Estou 

disposta a aceitar a obra de Deus Todo-Poderoso nos últimos dias e o 

julgamento e castigo das palavras Dele, para que meu caráter corrupto possa 

algum dia ser mudado”. Enquanto ela me ouvia dizer isso, a irmã sorria e dava 

graças a Deus. 

As palavras de Deus Todo-Poderoso me libertaram das concepções que eu 

tinha e me mostraram o caminho para jogar fora meu caráter corrupto e ser 

purificada. Sinto que tenho uma senda clara para ir em busca da salvação, e 

meu espírito se sente brilhante e firme, como se tivesse sido libertado. Quando 

olhei para fora pela janela, senti que o céu naquele dia estava especialmente 

claro e ensolarado. Eu me sentei no chão e orei a Deus: “Ó Deus, eu agradeço a 

Ti. Sinto-me honrada por dar as boas-vindas ao Teu retorno e testemunhar Tua 

manifestação durante a minha vida. Esta é minha bênção! Mas sou cega e 

ignorante, pois acreditei nos rumores espalhados pelos pastores e presbíteros, 

apeguei-me às minhas concepções e imaginação, e quase perdi minha salvação 

eterna! Ó Deus, sou tão ignorante e insensível! Estou disposta a me arrepender, 

e valorizo essa oportunidade rara de alcançar a salvação. Eu também estou 

disposta a trazer mais irmãos e irmãs para a Tua presença, para que eles possam 

alcançar a salvação! Amém!” 
 

33. Uma pequena folha de grama que cresceu entre as 
amoras 

Por Yixin, Singapore 
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Em novembro de 2016, através do Facebook, conheci o irmão Lin e as 

irmãs Zhang e Xiaoxiao da Igreja de Deus Todo-Poderoso. Eles explicaram 

algumas das profecias da Bíblia, comungaram comigo e deram testemunho da 

obra de Deus dos últimos dias. Suas comunhões e testemunhos me fizeram 

entender que Deus Todo-Poderoso está realizando a obra de julgar e limpar as 

pessoas pelas palavras, sobre os fundamentos da obra de redenção feita pelo 

Senhor Jesus. Deus Todo-Poderoso deseja salvar completamente a 

humanidade do poder de Satanás e nos livrar de nosso caráter corrupto, de 

modo que não mais nos rebelaremos e resistiremos a Ele, tornando-nos pessoas 

que obedecem a Ele e O adoram de verdade. Pelas palavras de Deus Todo-

Poderoso, entendi que a obra de Deus dos últimos dias revelará joio e trigo, 

ovelhas e bodes, virgens prudentes e imprudentes, e assim cada um terminará 

com sua própria espécie, e a virtude será recompensada, enquanto o mal será 

punido. Eu percebi que Deus Todo-Poderoso era o retorno do Senhor Jesus que 

eu tanto esperava. Assim, aceitei com alegria a obra de Deus Todo-Poderoso 

dos últimos dias. 

Um dia, a irmã Zhu, da minha denominação original, me perguntou, sem 

motivo, o que eu estava fazendo recentemente, então eu disse a ela que estava 

investigando a obra de Deus Todo-Poderoso dos últimos dias. A irmã Zhu tinha 

muitas coisas ruins a dizer sobre a Igreja de Deus Todo-Poderoso e também 

blasfemou contra Deus Todo-Poderoso. Ela me pediu para não me relacionar 

com eles. Eu disse: “Estou em contato com alguns irmãos e irmãs da Igreja de 

Deus Todo-Poderoso há algum tempo e tem sido maravilhoso trocar ideias com 

eles. Eles têm uma maneira nova e clara de comungar as verdades e entendi 

muitas delas depois de ouvi-los. Eu cresci e me beneficiei muito. Com certeza, 

eles não são como você está fazendo parecer. As palavras de Deus Todo-

Poderoso são muito práticas e resolveram várias das dúvidas que eu tinha em 

relação a algumas questões. Essas palavras deram sustento à minha vida e 

indicaram um caminho de prática para mim”. Notando minha atitude 

obstinada, a irmã Zhu mudou de assunto e perguntou se eu contaria à irmã Yun, 

que pregou o evangelho do Senhor para nós, sobre a minha investigação a 

respeito da obra de Deus Todo-Poderoso dos últimos dias. Eu disse a ela: 

“Ainda existem muitas coisas que eu não entendo, mas quando terminar de 

investigar, vou contar a todo mundo o que descobri”. Ela concordou que eu 
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deveria ter clareza antes de dizer qualquer coisa para a irmã Yun. 

Assim, foi uma surpresa para mim quando, cinco dias depois, a chefe do 

salão onde eu trabalhava veio até mim e disse: “Yixin, Yun me pediu para orar 

por você. Na verdade, eu não sei orar, mas farei o meu melhor”. Ouvindo isso, 

percebi de imediato que a irmã Zhu já havia contado à irmã Yun sobre a minha 

investigação a respeito da obra de Deus Todo-Poderoso dos últimos dias. Pensei 

que a irmã Zhu não se comportou com muita virtude e fiquei um pouco irritada 

com ela. Senti que ela tinha me enganado e me delatado. Comecei a achar que 

até mesmo meus irmãos e irmãs no Senhor não eram confiáveis. Mas, no 

momento em que pensava sobre isso, minha chefe, sem me consultar, chamou 

a atenção de minhas doze colegas do salão e disse a elas que eu não era uma boa 

cristã e que estava me desviando da senda correta. Ela passou a dizer muitas 

coisas condenando a Igreja de Deus Todo-Poderoso. Isso tudo aconteceu tão 

rápido que eu não sabia como reagir. Fiquei muito chateada. Então, orei a Deus 

em silêncio: “Senhor, eles ouviram que Tu voltaste, então, por que não querem 

investigar? Por que apenas ouvem os rumores da internet e dizem coisas que se 

opõem e condenam a Ti? Deus Todo-Poderoso expressou tantas verdades, isso 

não prova que Deus Todo-Poderoso é o Teu retorno? Por que eles se opõem 

tanto à minha fé em Deus Todo-Poderoso? Será que estou errada? Ó, Senhor, 

eu não sei o que fazer. Por favor, guia-me e orienta-me”. 

Tempos depois, contei ao irmão Lin o que havia acontecido aquele dia. Ele 

achou duas passagens das palavras de Deus Todo-Poderoso para mim: 

“Satanás está constantemente devorando o conhecimento que os 

homens têm de Mim no coração deles, e constantemente, com os 

dentes arreganhados e as garras à mostra, debatendo-se nos últimos 

estertores de sua agonia. Vocês querem ser pegos por seus 

estratagemas enganosos neste momento? Vocês querem tirar sua 

própria vida bem no momento em que a última fase da Minha obra 

está completa? Decerto vocês não continuam esperando por Mim 

para dispensar Minha leniência mais uma vez? Buscar Me conhecer 

é a questão-chave, mas vocês não deveriam negligenciar a prestar 

atenção à prática real. Eu estou revelando ideias para vocês 

diretamente nas Minhas palavras, na esperança de que vocês serão 

capazes de se submeter à Minha condução” (‘Capítulo 6’ das Palavras de 
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Deus para todo o universo em “A Palavra manifesta em carne”). O irmão Lin 

comungou sobre essas passagens desta maneira: “Podemos ver pelas palavras 

de Deus que você enfrentou uma batalha espiritual e se deparou com o teste de 

Satanás. Nos últimos dias, Deus encarnou para falar e salvar as pessoas. De 

Suas palavras, podemos entender as verdades, conhecer a obra de Deus e Seu 

caráter, abandonar totalmente Satanás e voltar para Deus. Podemos alcançar a 

salvação e ser ganhos por Deus. Satanás está sempre atrás de Deus para tentar 

atrapalhar e interromper a obra Dele. Satanás usa quem quer que seja para criar 

rumores para difamar e condenar Deus Todo-Poderoso, o Cristo dos últimos 

dias, e nos impedir de ficar diante Dele. Líderes religiosos e ateus em posições 

de poder são a personificação de Satanás, e cada vez que Deus encarna na terra 

para realizar Sua obra, eles resistem, condenam, interrompem Sua obra e 

impedem que as pessoas O sigam. Quando o Senhor Jesus realizou a Sua obra, 

os sumos sacerdotes, escribas e fariseus daquele tempo foram encarregados por 

Satanás de fazer tudo o que podiam para condenar e opor-se à obra de Jesus. 

Eles espalharam rumores, deram falsos testemunhos, difamaram e 

blasfemaram contra Ele. Alegaram que o Senhor Jesus estava exorcizando 

demônios através de Belzebu; disseram que Ele estava incitando os cidadãos 

locais a não pagar impostos a César; subornaram alguns soldados para darem 

falsos testemunhos afirmando que o Senhor Jesus não havia ressuscitado e que 

Seu corpo havia sido secretamente levado por seus discípulos. Quando Deus 

dos últimos dias encarnou para realizar Sua nova obra, o governo comunista 

chinês, que está tentando transformar a China em território ateu, junto com 

muitos pastores e presbíteros que querem proteger seu próprio sustento e 

status, começou a espalhar incontáveis mentiras e falsos testemunhos sobre 

Deus Todo-Poderoso e Sua igreja, a fim de enganar, amedrontar e impedir que 

as pessoas investiguem e aceitem a obra de Deus dos últimos dias. Muitas 

pessoas que não entendem a verdade e não conseguem discernir com correção 

acreditam cegamente nesses rumores e fazem a vontade de Satanás, espalhando 

essas falácias que perturbam os outros e os impedem de aceitar o verdadeiro 

caminho. Tais pessoas se tornam cúmplices malignos de Satanás que se opõem 

a Deus. Assim, precisamos enxergar a verdade do governo comunista ateu, que 

é o inimigo de Deus, e a verdade daqueles pastores e presbíteros que impedem 

os outros de investigar a obra de Deus. Eles são os fariseus de nosso tempo. 
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Devemos ver que todos os rumores da internet fazem parte do esquema de 

Satanás para nos impedir de retornar a Deus. Se quisermos investigar o 

verdadeiro caminho, precisamos ouvir apenas as palavras de Deus e não escutar 

os rumores de Satanás. É assim que poderemos estar do lado de Deus durante 

a batalha espiritual e dar testemunho Dele, para não sermos capturados por 

Satanás”. 

A comunhão do irmão Lin ajudou-me a entender a origem dos rumores. 

Entendi que o propósito de Satanás ao espalhar boatos, interromper e colocar 

obstáculos no meu caminho é impedir que eu ganhe a salvação de Deus dos 

últimos dias. Após de pensar mais sobre isso, percebi que essas pessoas que 

estavam me atacando nunca leram as palavras de Deus Todo-Poderoso, nunca 

haviam investigado Sua obra dos últimos dias. Estavam apenas ouvindo 

cegamente os boatos, resistindo e condenando a Deus Todo-Poderoso. Suas 

mentes foram totalmente confundidas por Satanás. Eles estavam fazendo a 

vontade de Satanás e resistindo a Deus sem nem saber disso. Uma pessoa 

sensata primeiro leria com cuidado as palavras de Deus Todo-Poderoso e 

conduziria uma investigação completa antes de chegar a uma conclusão. Mas fé 

em Deus é uma coisa grande e eu estava com medo de seguir a senda errada, 

então ainda tinha algumas preocupações em meu coração. Quando cheguei em 

casa do trabalho, orei ao Senhor com lágrimas nos olhos: “Ó, Senhor, estou 

muito perdida e confusa, mas não quero acreditar cegamente no que os outros 

dizem. Quero agir de acordo com Tuas intenções, então, por favor, guia-me e 

orienta-me”. Adormeci e, no meio da noite, tive uma sensação vaga e sonolenta 

de que alguma coisa estava me pressionando. Lutei para abrir os olhos, mas não 

consegui. Percebendo que a luta era inútil, gritei: “Salva-me, Senhor Jesus!” 

Gritei isso duas vezes, mas não funcionou. Ainda podia sentir a coisa me 

pressionando. Eu estava perplexa sem saber o que fazer e estava muito 

assustada. De repente, pensei em Deus Todo-Poderoso e gritei duas vezes: 

“Deus Todo-Poderoso! Deus Todo-Poderoso!” Então, acordei imediatamente. 

Depois de acordar, eu ainda estava um pouco abalada, e demorou um pouco até 

me recompor por completo. Pensei sobre o motivo de chamar o nome do Senhor 

Jesus não ter funcionado, enquanto gritar “Deus Todo-Poderoso!” tinha me 

acordado de imediato. Então, lembrei-me que o irmão Lin havia me dito que 

Deus tem um nome para cada era, e depois que Ele realiza a obra dessa nova 
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era, o Espírito Santo protege o nome para nova era. Portanto, para que os 

crentes recebam louvores, cuidados e proteção de Deus, devem orar usando o 

nome da nova era. Nesta era, o Senhor Jesus já retornou e está usando o nome 

de Deus Todo-Poderoso para encerrar a Era da Graça e inaugurar a Era do 

Reino. Durante os últimos dias, o nome de Deus é Deus Todo-Poderoso, então, 

quando oramos, devemos usar esse nome, caso contrário, Ele não nos dará 

atenção. Assim, percebi que meu pesadelo não foi espontâneo, mas foi Deus 

escutando minhas orações e me dando uma prova de que Deus Todo-Poderoso 

é o retorno do Senhor Jesus. Graças a Deus! Depois de perceber isso, meu 

coração se encheu de força. A partir daquele momento, eu tive confiança para 

enfrentar os ataques verbais da minha chefe e de meus colegas. 

No dia seguinte, no trabalho, minha chefe mais uma vez disse a todos que 

eu estava trilhando a senda errada e também falou muitas coisas que 

blasfemavam contra Deus Todo-Poderoso. Ouvi-la me deixou muito zangada, 

então perguntei: “Nós somos crentes em Deus. Por que você não investiga as 

palavras e a obra de Deus Todo-Poderoso e busca Sua intenção, em vez de 

condená-Lo cegamente e blasfemar contra Ele? Você realmente teme e 

reverencia a Deus em seu coração?” Depois de falar tudo isso, eu saí bufando. 

Mais tarde, minha chefe veio me procurar e disse que eu não deveria ter perdido 

a paciência com ela. Falei: “Eu não queria perder a paciência, mas você não 

devia ter dito aquelas coisas. Palavras que blasfemam, resistem e condenam a 

Deus não são coisas que nós, crentes, não devemos falar, porque O ofendem. 

Do seu ponto de vista, pode parecer que você está realizando uma boa ação, 

pedindo-me para mudar de ideia. Mas eu sou adulta e penso nas coisas com 

racionalidade. Eu investiguei para saber se Deus Todo-Poderoso é ou não o 

retorno do Senhor Jesus. Não é algo em que decidi acreditar sem pensar. Por 

favor, respeite minha decisão e não tente me restringir nem impedir que eu 

busque conhecimento e investigue a obra de Deus dos últimos dias”. Minha 

chefe, então, me perguntou se eu tinha assistido algum dos programas de TV ou 

lido qualquer um dos rumores da internet sobre a Igreja de Deus Todo-

Poderoso. Respondi: “Coisas negativas sempre vêm de Satanás. O que eu li são 

as palavras de Deus Todo-Poderoso, e o que eu assisto são os filmes, vídeos de 

coral e clipes produzidos pela Igreja de Deus Todo-Poderoso. Eu não assisto o 

que você assiste. A Igreja de Deus Todo-Poderoso não permite que seus 
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membros cometam atos perversos, o que é exatamente o oposto do que vocês 

estão dizendo. Deus Todo-Poderoso exige que nos tornemos pessoas honestas 

e racionais, que tenham humanidade e boa consciência”. Depois de ouvir o que 

eu tinha a dizer, minha chefe não sabia o que falar, então, ela saiu parecendo 

não ter ideia de como lidar comigo. 

Depois disso, minha chefe começou a implicar comigo e passou a dizer 

coisas sarcásticas sobre mim. Eu sabia que ela estava tentando me forçar a 

abandonar minha fé em Deus Todo-Poderoso. Um dia, ela me disse de repente: 

“Yun quer falar com você quando ela voltar da viagem de negócios dela”. Ao 

ouvir isso, fiquei um pouco chateada e nervosa. Pensei: “Ela definitivamente vai 

tentar me impedir de crer em Deus Todo-Poderoso. Tornei-me uma cristã 

depois de ouvir a irmã Yun pregando e ela é uma cliente VIP do nosso salão de 

beleza, então, se eu a ofender, a chefe não ficará feliz e terei ainda mais 

problemas para me relacionar com ela no futuro”. Quanto mais o dia do retorno 

da irmã Yun se aproximava, mais eu ficava nervosa e com medo. Uma tarde, eu 

estava sentada na sala VIP orando a Deus. Quando terminei minha oração, meu 

telefone tocou. Era minha chefe: “Yun chegará em breve. Dê a ela um 

tratamento facial”. Eu não estava nem um pouco interessada em fazê-lo, mas 

não havia como recusar. Quando voltei para a sala onde fazíamos os 

tratamentos faciais, coloquei uma gravação de hinos da palavra de Deus para 

me acalmar na presença Dele. Enquanto escutava o hino “Estou determinado a 

amar a Deus com o meu coração”, ouvi estes versos: “Desejo que abras os 

olhos do meu espírito, desejo que o Teu Espírito toque meu coração, 

de modo que, perante a Ti, eu seja despojado de todos os estados 

passivos e desconstrangido por qualquer pessoa, questão ou coisa; 

desnudo meu coração completamente diante de Ti, de tal modo que 

todo o meu ser seja devotado perante a Ti, e que Tu possas testar-me 

de qualquer modo que desejares. Agora, não penso em minhas 

perspectivas, nem sou contido pela morte. Usando meu coração, que 

ama a Ti, desejo buscar o caminho da vida” (“Seguir o Cordeiro e cantar 

cânticos novos”). As palavras de Deus me deram confiança e, aos poucos, 

comecei a me sentir mais calma e mais firme. Isso mesmo: eu não deveria ser 

reprimida por nenhuma pessoa, assunto ou objeto por escolher o caminho 

verdadeiro. Como já decidi que Deus Todo-Poderoso é o retorno do Senhor 
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Jesus, devo caminhar com Ele sem dúvidas nem hesitações. A forma como 

minha chefe me vê e me trata, e como acontece meu relacionamento com a irmã 

Yun, está tudo nas mãos de Deus. Eu deveria me livrar das minhas 

preocupações e obedecer aos arranjos de Deus. Assim, fui enfrentar a situação 

com confiança. 

Minutos depois, a irmã Yun chegou. Orei a Deus em silêncio: “Deus Todo-

Poderoso, temo que ela diga alguma coisa que blasfeme, resista, condene e 

ataque a Ti. Também tenho medo de que ela me importune. Por favor, ajuda-

me e protege-me, Deus”. A princípio, a irmã Yun falou apenas sobre sua viagem 

de negócios a Israel e como ela foi bem-sucedida. Eventualmente, no entanto, 

ela levantou o assunto de forma indireta: “Durante os últimos dias, há muitos 

falsos cristos e falsos profetas que tentam enganar as pessoas”. Eu não queria 

ouvi-la dizer qualquer coisa que blasfemasse contra Deus Todo-Poderoso, então, 

interrompi-a, dizendo: “Sim, o Senhor nos alertou sobre isso, para que 

possamos nos proteger contra os falsos cristos que imitam o Senhor Jesus, 

manifestando sinais e milagres. Mas a intenção Dele é nos fazer desenvolver o 

discernimento e não que nos recusemos a ouvir as pessoas que estão pregando 

o evangelho do retorno do Senhor. O Senhor Jesus disse: ‘As minhas ovelhas 

ouvem a Minha voz, e Eu as conheço, e elas Me seguem’ (João 10:27). 

O Senhor nos conduzirá ao longo da senda verdadeira, por isso não devemos 

apenas nos preocupar com a possibilidade de sermos enganados pelos falsos 

cristos dos últimos dias, mas também considerar o retorno do Senhor durante 

os últimos dias. Se buscarmos o Senhor, encontraremos Sua manifestação, 

porque Ele nos disse que as ovelhas de Deus podem ouvir a Sua voz”. Mas a 

irmã Yun não prestou nenhuma atenção ao que eu disse e apenas repetiu as 

coisas sobre falsos cristos enganando as pessoas durante os últimos dias e que 

eu deveria ser mais cuidadosa. Então, ela falou mais sobre o quanto a Igreja de 

Deus Todo-Poderoso é ruim. Ignorei-a, e, quando viu que eu não responderia, 

ela parou de falar. 

Mas minha chefe ainda não estava feliz por eu crer em Deus Todo-

Poderoso e continuou a implicar comigo e me atacar na frente das minhas 

colegas. Durante esse período, os irmãos e as irmãs da Igreja de Deus Todo-

Poderoso estavam sempre presentes para comungar e compartilhar as palavras 

de Deus comigo, para que eu pudesse entender as intenções Dele. Eles também 
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me disseram que Deus é santo, e que, quando criou a humanidade, Ele nos deu 

livre-arbítrio, a liberdade de escolha. Disseram que Deus nunca obriga ninguém 

a fazer qualquer coisa, mas apenas expressa verdades que nos fornecem 

sustento e nos ajudam a entender Suas intenções e diferenciar o bem do mal. É 

semelhante a quando Deus disse a Adão e Eva que eles poderiam comer frutas 

de qualquer árvore no Jardim do Éden, exceto o fruto da árvore do 

conhecimento do bem e do mal, porque, se o fizessem, com certeza morreriam! 

Isso mostrou que Deus é benevolente em sua essência ao dar à humanidade a 

liberdade de escolher, e somente Satanás controla e coage as pessoas, porque 

ele é o mal. Então, aceitar a obra de Deus Todo-Poderoso dos últimos dias é 

decisão de cada indivíduo. Ninguém é forçado a isso. Os irmãos e as irmãs 

encontraram uma passagem das palavras de Deus: “Em cada passo da obra 

que Deus faz no interior das pessoas, externamente ela parece ser 

interações entre pessoas, como se nascesse de arranjos humanos ou 

de interferência humana. Mas nos bastidores, cada passo da obra e 

tudo o que acontece, é uma aposta feita por Satanás diante de Deus 

e requer que as pessoas permaneçam firmes em seu testemunho a 

Deus. Veja quando Jó foi provado, por exemplo: Nos bastidores, 

Satanás estava fazendo uma aposta com Deus e o que aconteceu a Jó 

foram as ações dos homens e a interferência dos homens. Por trás 

de cada passo que Deus faz em vocês está a aposta de Satanás com 

Deus — por trás disso tudo há uma batalha. […] Quando Deus e 

Satanás lutam no reino espiritual, como você deve satisfazer a Deus 

e como você deve permanecer firme em seu testemunho a Ele? Você 

deve saber que tudo o que acontece com você é uma grande provação 

e é o momento em que Deus precisa que você dê testemunho” 

(‘Apenas amando a Deus é que verdadeiramente se crê em Deus’ em “A Palavra 

manifesta em carne”). As conversas com eles me ajudaram a entender melhor 

essa passagem. Eu passei a entender que não importava o que acontecesse 

comigo, sempre seria sancionado por Deus. Ele estava usando essas situações 

para me testar, para ver se eu tinha uma fé verdadeira Nele e me fazer 

desenvolver discernimento. Deus queria que eu visse claramente o que vem 

Dele e o que vem de Satanás. E as provações eram para me fazer aprender a 

confiar em Deus, admirá-Lo, dar testemunho Dele, como Jó e, assim, humilhar 
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a Satanás. 

Com a liderança das palavras de Deus e a assistência dos irmãos e irmãs, 

consegui construir uma imagem mais clara do caminho verdadeiro. Eu tinha 

certeza de que não estava na senda errada por seguir Deus Todo-Poderoso, pois 

eu seguia as pegadas do Cordeiro. Os irmãos e irmãs da Igreja de Deus Todo-

Poderoso estavam comungando comigo verdades e as intenções de Deus. Eles 

testemunhavam a obra de Deus de salvar a humanidade e tudo o que Deus tem 

e é. Nunca tentaram me forçar a acreditar em nada, mas, em vez disso, 

ajudaram-me a aprender a discernir cada tipo de voz, para que eu pudesse 

tomar minhas próprias decisões com liberdade. Mas a irmã Yun e minha chefe 

acreditavam em todos os rumores da internet e não hesitavam em dizer 

qualquer coisa que resistisse e blasfemasse contra Deus, a fim de me coagir e 

impedir que eu aceitasse a obra de Deus dos últimos dias. Quando eu não aceitei 

o ponto de vista delas, começaram a me intimidar, zombar de mim e me atacar 

verbalmente. Mas vi com clareza que as atitudes delas vinham de Satanás, 

porque intimidar, coagir e atacar as pessoas são ações que derivam dele. 

Agradeci a Deus por me dar a capacidade de ver com rapidez quem vem Dele e 

quem é de Satanás. Passei a sentir que havia brilho em minha vida e que um 

peso foi retirado do meu coração. Eu estava tão agradecida a Deus por encarnar 

em forma humana durante os últimos dias e expressar tantas verdades, que, 

toda vez que era assediada, eu conseguia me voltar para as palavras de Deus, 

entender Suas intenções e encontrar um modo de praticar. Eu estava tão feliz 

que, por meio do sustento provido pelas palavras de Deus, pude crescer, de 

pouquinho em pouquinho! 

A princípio, achei que o caso estava encerrado, por isso fiquei surpresa 

quando uma nova rodada de ataques começou. Eu acabara de dar a uma cliente 

um tratamento de beleza quando minha chefe veio e me levou para a sala ao 

lado. Quando chegamos à porta, ela me disse que a irmã Yun estava lá dentro 

esperando por mim. Entrei e, quando vi que a irmã Yun, o pastor Liu e sua 

esposa estavam lá, fiquei nervosa imediatamente, pois não sabia o que eles 

fariam. Fiz uma oração rápida a Deus, em silêncio: “Deus, eles vieram conversar 

comigo novamente. Por favor, protege-me e ajuda-me, dando-me respostas 

sensatas ao que eles disserem”. Depois de orar, não me senti mais nervosa e me 

perguntei se eles tinham vindo me forçar a abandonar Deus Todo-Poderoso. E 
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se eu me recusasse, perderia meu emprego? Então, lembrei-me que tudo estava 

nas mãos de Deus e que os arranjos Dele eram sempre adequados, por isso, 

mesmo que eu perdesse o emprego, não deixaria Deus Todo-Poderoso. 

O pastor me perguntou quando comecei a crer no Senhor e falou sobre 

muitas coisas relacionadas à fé no Senhor. Depois ele me perguntou: “Você 

conhece a Igreja de Deus Todo-Poderoso? Você ainda está em contato com eles?” 

Ele disse muitas coisas que blasfemavam contra Deus Todo-Poderoso e 

incriminavam falsamente a Igreja de Deus Todo-Poderoso. Fiquei com raiva ao 

ouvi-lo e disse: “Por que a Igreja de Deus Todo-Poderoso sobre a qual você está 

falando não se parece em nada com a que eu tenho contato e sobre a qual sei 

alguma coisa? Nós todos vimos as matérias na internet. O que eu vi foram as 

palavras de Deus Todo-Poderoso, os filmes e vídeos produzidos pela Sua igreja, 

bem como os testemunhos escritos dos irmãos e irmãs. Eu também olhei para 

algumas das propagandas negativas, mas só vi muitos rumores e mentiras sem 

fundamento. Não importa qual seja o rumor, ele é incapaz de produzir um 

fragmento de evidência que o sustente. Esses boatos inventam coisas do nada 

ou pegam uma mentira já existente, enfeitam-na e depois a espalham mais. 

Tudo isso são mentiras de Satanás, por isso não acredito e não tenho interesse 

algum nelas. Por que vocês acreditam apenas nos rumores negativos, mas 

nunca olham para as palavras de Deus no site da Igreja de Deus Todo-Poderoso? 

Nenhum de vocês lê as palavras de Deus Todo-Poderoso, nem investiga Sua 

obra dos últimos dias, simplesmente a condenam. Isso é o certo a se fazer?” O 

pastor não respondeu diretamente a minha pergunta, mas disse: “A Igreja de 

Deus Todo-Poderoso expandiu com muita rapidez. Eles vão a outras igrejas 

para roubar seus membros. Se insistir em crer em Deus Todo-Poderoso, não 

seremos gentis com você. Vamos dizer a todos os irmãos e irmãs de nossa igreja 

que você agora crê em Deus Todo-Poderoso. Assim, da próxima vez que você 

for à nossa congregação, eles pensarão que você veio para roubá-los e vão 

ignorá-la”. Em seguida, tentou usar alguns falsos testemunhos para me assustar, 

mas nada do que ele disse me afetou. Na verdade, eu me senti ainda mais 

encorajada e disse: “Essas coisas sobre as quais está falando, você mesmo as viu 

acontecer? Você fez uma investigação completa e obteve evidências sólidas? 

Que prova tem de que os membros da Igreja de Deus Todo-Poderoso fizeram 

tudo isso? Onde estão as provas? Você está apenas utilizando os rumores e 
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falsos testemunhos espalhados pelo Partido Comunista Chinês e pela 

comunidade religiosa para condenar Deus Todo-Poderoso e incriminar 

falsamente a Igreja de Deus Todo-Poderoso. Você não está preocupado em ser 

condenado pelo Senhor, como aconteceu com os fariseus?” 

Eu disse também: “O Senhor Jesus profetizou o seguinte sobre Seu retorno: 

‘Mas primeiro é necessário que Ele padeça muitas coisas, e que seja 

rejeitado por esta geração’ (Lucas 17:25). O que isso significa? Atualmente, 

toda a comunidade religiosa e o governo comunista ateu da China estão 

tentando ao máximo resistir e condenar a obra de Deus Todo-Poderoso dos 

últimos dias. Isso não cumpre a previsão do Senhor? A resistência e condenação 

a Deus Todo-Poderoso pelo mundo religioso não é a mesma resistência e 

condenação dos fariseus ao Senhor Jesus? Os fariseus resistiram ao Senhor 

Jesus e negaram que Ele fosse o Messias que retornava, mas os discípulos do 

Senhor puderam reconhecer que Ele era o Messias predito nas profecias e, por 

isso, O seguiram. Em nosso tempo, vivemos a mesma situação. Os pastores e 

presbíteros não aceitam a obra de Deus Todo-Poderoso dos últimos dias e 

resistem e condenam a Deus Todo-Poderoso, mas as boas ovelhas nas várias 

denominações são capazes de reconhecer a voz de Deus nas palavras de Deus 

Todo-Poderoso e que Deus Todo-Poderoso é o retorno do Senhor Jesus. O que 

isso quer dizer? O Senhor Jesus disse que as ovelhas de Deus são capazes de 

ouvir a Sua voz e que Seu retorno separaria as ovelhas dos bodes. Eu creio no 

Senhor há pouco tempo e não entendo muito bem a Bíblia, por isso não sei como 

Ele separará as ovelhas dos bodes. Pastor Liu, você foi ao seminário e é pastor 

há muitos anos. Você faria a gentileza de me explicar isso?” O pastor Liu me 

olhou com raiva, porque claramente não sabia como explicar. Tudo o que ele 

disse foi: “Nós crentes ganhamos a vida eterna porque fomos batizados”. Então, 

falei: “O quê? Ganhar a vida eterna é tão fácil assim?! Quer dizer que todos que 

foram batizados em sua igreja entrarão no reino dos céus? Isso está de acordo 

com o que o Senhor disse? Todos eles se relacionam com Deus com um coração 

verdadeiro? Todos seguem a vontade do Pai Celestial? Todos os sermões da 

igreja tocam no assunto das ofertas, mas o Senhor nunca disse que dar ofertas 

é o mesmo que amá-Lo. Então, o que é amar o Senhor?” O pastor Liu respondeu: 

“Ler muito a Bíblia e orar bastante é amar o Senhor”. Embora não soubesse o 

que realmente significava amar o Senhor, eu sabia que era mentira dizer que ler 
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a Bíblia e orar é amar o Senhor. Os fariseus liam a Bíblia e faziam muitas orações, 

mas pode-se dizer que eles amavam o Senhor? Se O amavam, então por que 

blasfemavam, condenavam e O pregaram na cruz? Pareceu-me que o pastor não 

entendia nem um pouco o que significava amar o Senhor. Os pastores podem 

muito bem entender o conhecimento bíblico e as teorias teológicas, mas isso 

não significa que eles compreendam as verdades! Mas a culpa era minha por 

não ter tido discernimento suficiente e por tê-los tido em tão alta estima. 

Quando percebi isso, vi que não adiantava continuar debatendo com o 

pastor Liu, por isso parei de falar. Mas o pastor tinha mais a dizer: “Você sabe 

que eles dizem que o Senhor voltou encarnado como uma mulher para realizar 

a obra?” Ouvindo isso, senti que tinha que responder: “A forma que o Senhor 

toma quando retorna e encarna para realizar a obra diz respeito apenas a Ele. 

Somos seres minúsculos criados por Deus, então como podemos criar regras 

para a obra Dele? A Bíblia diz: ‘Quem se fez Seu conselheiro?’ (Romanos 11:34). 

As palavras de Deus Todo-Poderoso dizem: ‘O homem não devia definir a 

obra de Deus; mais ainda, o homem não pode definir a obra de Deus. 

Aos olhos de Deus, o homem é menor que uma formiga, como, então, 

um homem pode sondar a obra de Deus?’ (‘Prefácio’ em “A Palavra 

manifesta em carne”). Deus é o Criador de todas as coisas e Sua sabedoria 

excede tudo, por isso, Ele não precisa consultar os humanos para realizar Sua 

obra!” Vendo que eles não tinham o menor interesse de buscar e investigar a 

obra de Deus dos últimos dias, mas só queriam criticar e procurar 

oportunidades para atacar e blasfemar contra Deus e impedir-me de aceitar a 

obra de Deus dos últimos dias, decidi não continuar a conversa. Minha última 

pergunta para eles foi: “Vocês já pensaram em como sua vinda para o salão hoje 

afetaria o meu trabalho?” Para minha surpresa, o pastor mentiu na minha cara: 

“Sua chefe não sabe o assunto dessa conversa”. Se tivesse ouvido ele dizer isso 

antes, eu teria ficado muito chocada com o fato de que esse pastor - um homem 

que prega, instrui as pessoas e conhece a Bíblia tão bem — ser capaz de dizer 

mentiras tão descaradas. Mas após ouvi-los inventar mentiras que 

blasfemavam contra Deus, não fiquei nada surpresa. Era muito normal que eles 

contassem mentiras. Não pude deixar de pensar nas palavras do Senhor Jesus: 

“Vós tendes por pai o Diabo, e quereis satisfazer os desejos de vosso 

pai; ele é homicida desde o princípio, e nunca se firmou na verdade, 
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porque nele não há verdade; quando ele profere mentira, fala do que 

lhe é próprio; porque é mentiroso, e pai da mentira” (João 8:44). Em 

meu coração, agradeci: “Obrigada, Deus! Tu permitiste que esse evento 

acontecesse comigo hoje, para que eu pudesse ver que eles não entendem as 

verdades. Tu me deixaste enxergar que eles são mentirosos, que espalham 

falsidades e enganam as pessoas de maneira descarada. São fariseus hipócritas”. 

Eu não tinha mais nada a dizer para eles e queria partir imediatamente. 

Vendo que eu não estava com disposição para continuar a conversa, a irmã 

Yun me disse: “Yixin, você deveria pensar em seus filhos e em seus pais”. 

Respondi: “Todos estão indo bem e nos sentimos em paz e seguros. Eu acredito 

no único Deus verdadeiro, o Criador de todas as coisas. Deus Todo-Poderoso é 

o retorno do Senhor Jesus. Ele é o Deus que ama e salva as pessoas e, com Suas 

bênçãos e Sua liderança, minha família ficará cada vez melhor”. O pastor e a 

irmã Yun queriam orar por mim, mas recusei. Então, o pastor Liu encerrou com 

um aviso: “Se não deixar a Igreja de Deus Todo-Poderoso, você será banida da 

nossa igreja!” Pensei: “E como está a igreja atualmente? Ela está como o templo, 

quando o Senhor Jesus começou Sua obra: um covil de ladrões. Os cultos não 

fornecem nenhum sustento espiritual, então, do que sentirei falta?” Já aceitei a 

obra de Deus dos últimos dias, estou seguindo as pegadas do Cordeiro e estou 

diante do trono de Deus. Estou recebendo a provisão da água viva da vida que 

jorra de Cristo e desfrutando da nutrição e do pastoreio de Deus face a face. 

Ninguém tem mais sorte do que eu, e a Igreja de Deus Todo-Poderoso é meu 

verdadeiro lar agora. 

As palavras de Deus Todo-Poderoso dizem: “Tudo o que foi arranjado 

agora é para o propósito de treiná-los, para que vocês possam 

crescer em sua vida, para tornar o espírito de vocês perspicaz e 

aguçado, para abrir seus olhos espirituais e fazer com que vocês 

reconheçam as coisas que vêm de Deus” (‘Capítulo 13’ das Declarações de 

Cristo no princípio em “A Palavra manifesta em carne”). Sou grata a Deus por 

ter piedade de mim e usar a perturbação das forças religiosas para me fazer 

desenvolver o discernimento. Eu vi como aqueles pastores são mentirosos, 

como resistem e condenam a obra de Deus dos últimos dias e não têm um pingo 

de medo ou reverência por Deus. Vi como suas congregações se apegam a seus 

caminhos pecaminosos, como seguem cegamente as tendências e modas do 
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mundo material, como enganam uns aos outros e o quanto lhes falta piedade. 

Tudo isso me convenceu de que a comunidade religiosa não tinha mais a obra 

do Espírito Santo, que foi sufocada nas trevas e estava sob o controle de Satanás. 

Ao mesmo tempo, pude ver que os irmãos e irmãs da Igreja de Deus Todo-

Poderoso estão buscando verdades e o conhecimento de Deus por meio da 

orientação das Suas palavras. Quando encontram dificuldades, eles procuram 

usar as palavras de Deus para resolver seus problemas, o que demonstra o 

poder da verdade, das palavras de Deus e do Espírito Santo. As palavras de Deus 

Todo-Poderoso não podem ser retiradas, e o que Ele diz acontecerá. Ninguém 

pode ficar no caminho do que Deus quer realizar. Isso é um fato inegável! As 

palavras de Deus Todo-Poderoso são realmente verdades e Ele é a manifestação 

do Senhor da criação. Hoje estou disposta a seguir Deus Todo-Poderoso pelo 

resto da minha vida! 
 

34. Um rompimento definitivo com o passado 

Por Fangfang, China 

Todos nós na minha família cremos no Senhor Jesus, e embora eu seja uma 

crente comum, meu pai é um dos colaboradores da igreja. Em fevereiro de 

2004, aceitei a obra de Deus Todo-Poderoso dos últimos dias, e logo em seguida 

preguei o evangelho do reino para a minha irmã mais nova. Inicialmente, eu ia 

dar testemunho da obra de Deus dos últimos dias para o meu pai, equipando-

me com as palavras de Deus e verdades. Porém, para a minha surpresa, quando 

meu pai ouviu que eu tinha aceitado a obra de Deus Todo-Poderoso dos últimos 

dias, ele ficou frenético e tentou me atrapalhar e impedir de fazê-lo. 

Numa noite, meu pai veio à minha casa em um acesso de raiva e me disse: 

“Eu nunca teria acreditado que você ignoraria meu conselho e o conselho da 

liderança da igreja e começaria a crer na Relâmpago do Oriente! É melhor que 

você se apresse e vá até à casa do líder e se arrependa. Peça ao Senhor que Ele 

absolva você de seus pecados.” Eu respondi: “Pai, eu li muitas das palavras de 

Deus Todo-Poderoso e realmente creio que elas são a voz de Deus. Deus Todo-

Poderoso é o retorno do Senhor Jesus, e estou segura sobre minha fé. A Era da 

Graça já passou, e agora estamos na Era do Reino. Deus veio para fazer nova 

obra e nos levar à festa das bodas do Cordeiro. A Bíblia não diz: ‘Estes são os 

que seguem o Cordeiro para onde quer que vá’ (Apocalipse 14:4)? Ao 
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crer em Deus Todo-Poderoso, estou seguindo os passos do Cordeiro…” Porém, 

não importava o que eu dissesse, meu pai não estava interessado em ouvir nada 

e insistia em me levar para ver um dos líderes da igreja. Meu marido também 

se juntou a ele em colocar pressão sobre mim. O olhar no rosto de meu pai me 

dizia que ele estava totalmente determinado a me levar de volta à minha 

denominação original. Ao perceber que as emoções estavam muito elevadas e a 

situação poderia ficar feia, não pude evitar de ficar com um pouco de medo. Por 

isso, fiz uma oração silente a Deus e pedi proteção e direção. As coisas 

aconteceram como eu esperava: sem me deixar dizer mais nada, meu pai me 

forçou a entrar no carro, e meu marido nos levou ao lugar de reunião da igreja. 

Quando entrei no prédio e vi 60 ou 70 pessoas me esperando lá — incluindo 

minha irmã mais nova, que tinha sido levada para lá pela sogra dela — percebi 

que todos eles estavam de conluio e estavam formando um bando contra nós 

duas. Todos na sala estavam olhando para mim e minha irmã de forma 

estranha, e alguns deles estavam apontando para nós e cochichando uns com 

os outros. Um dos líderes sêniores da igreja andou até nós rapidamente e de 

imediato começou a instar conosco para que parássemos de crer em Deus Todo-

Poderoso. Então, ele começou a condenar e blasfemar a obra de Deus dos 

últimos dias sem demonstrar qualquer dúvida. Ele até contou um monte de 

rumores, tais como: “As pessoas que se associam à Relâmpago do Oriente 

nunca saem de lá, ou se eles conseguirem escapar, seu nariz é decepado e seus 

olhos são arrancados…” Essas falsidades e o estímulo do líder fizeram com que 

meu pai e a sogra da minha irmã ficassem ainda mais chateados e agitados, e 

eles nos fizeram fechar os olhos enquanto o líder fazia uma oração por nós. Eu 

me opunha totalmente ao que eles estavam fazendo, e não dissemos coisa 

alguma quando o líder estava orando por nós. Entretanto, os rumores que o 

líder espalhava já tinham deixado uma impressão profunda em mim. 

Ao chegar em casa, ainda podia ouvir aqueles terríveis rumores soando em 

meus ouvidos e perturbando a minha paz de espírito. Não conseguia sequer me 

concentrar nas palavras de Deus. Pensava em como já tinha estado em contato 

com a irmã Zhang da Igreja de Deus Todo-Poderoso por algum tempo e como 

ela sempre tinha sido decente e honrada, tanto na fala como no 

comportamento. A irmã Zhang também mostrou muito amor no modo como 

comungava conosco e não se parecia nem um pouco com o que o líder da igreja 
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tinha descrito. Porém, mais crucial ainda era que as palavras de Deus Todo-

Poderoso eram a verdade e estavam cheias de autoridade e poder. Não eram 

coisas que humano algum poderia expressar e, por isso, eram provavelmente a 

voz de Deus. Por isso, por que tantos rumores amedrontadores cercavam à 

Igreja de Deus Todo-Poderoso? Por isso, passei a noite toda me virando na 

cama, incapaz de dormir enquanto pensava repetidas vezes primeiro no lado 

positivo de Deus Todo-Poderoso e depois no lado negativo . No dia seguinte, 

me senti sonolenta e sem disposição — não senti vontade de fazer coisa alguma. 

A minha irmã mais nova me visitou, e logo ficou claro que ela não podia fazer 

frente aos ataques do líder e de sua sogra e tinha desistido de crer em Deus 

Todo-Poderoso e, agora, ela estava me instigando a fazer o mesmo. Eu disse a 

ela com impaciência: “Mana, sei que você está preocupada, e também estou 

muito confusa e transtornada. Porém, tenho ponderado muito sobre esse 

problema e também orei ao Senhor por direção, por isso, não importa o que os 

líderes digam, há uma coisa de que podemos estar certas e é que as palavras de 

Deus Todo-Poderoso nunca poderiam ter sido ditas por um ser humano. Estou 

certa de que tais palavras são a voz de Deus. Eu li O Pergaminho aberto pelo 

Cordeiro muitas vezes, e esse livro desvenda os mistérios do plano de gestão de 

Deus de seis mil anos. Ao ler o livro, aprendi que a obra de Deus de salvar a 

humanidade é feita em três estágios, e que a obra de julgamento com as palavras 

dos últimos dias é a obra de salvar o homem completamente. Somente a obra 

de julgamento é capaz de verdadeiramente tirar as algemas da nossa natureza 

pecaminosa e alcançar a purificação, de modo que possamos ser elevadas ao 

reino do céu. O conteúdo do livro está em total acordo com as profecias do 

Senhor na Bíblia e também revela muitas verdades que não estão nela. Somente 

Deus poderia saber tais verdades e mistérios. Desse modo, é por isso que estou 

tão segura de que as palavras de Deus Todo-Poderoso são a voz de Deus e de 

que Deus Todo-Poderoso é o retorno do Senhor Jesus que esperávamos com 

tanta ansiedade! Mana, nossa fé não está errada. Não importa o que você faça, 

não desista do caminho verdadeiro tão facilmente!” Depois que a minha irmã 

mais nova saiu, me senti muito triste e pensei: “Deus Todo-Poderoso 

obviamente é o retorno do Senhor Jesus. Isso é realmente verdade e certo. Por 

que, então, os líderes da igreja e a nossa família não nos deixam crer Nele?” 

Justamente enquanto estava pensando isso, o celular do meu marido tocou: era 
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o meu pai, e ele queria que eu fosse à sua casa imediatamente. Eu sabia que meu 

pai iria me incomodar novamente, por isso disse que não queria ir, mas meu 

marido me pegou pelo braço e me colocou em seu carro. Quando cheguei à casa, 

vi que minha irmã mais nova e a sogra dela já estavam lá. Ao me ver, o rosto de 

meu pai endureceu e ele me disse: “Ontem à noite, o líder da igreja orou pela 

expiação dos seus pecados diante do Senhor Jesus. Porém, nenhuma de você 

duas está disposta a confessar seus pecados e se arrepender. Chamei vocês duas 

hoje aqui para que vocês possam fazer uma oração de arrependimento total 

diante do Senhor. E jamais continuem a crer no Deus Todo-Poderoso…” Ao 

ouvir tudo isso, fiquei muito aborrecida. Pensei comigo mesma: “Ao aceitar a 

obra de Deus Todo-Poderoso dos últimos dias, estou seguindo os passos do 

Cordeiro e dando as boas-vindas ao retorno do Senhor. Onde está o pecado 

nisso? Não vou contar mentiras nem falar bobagens conscientemente.” Ao ver 

que eu não faria a oração de arrependimento, meu pai, minha mãe e a sogra da 

minha irmã me rodearam e lançaram uma chuva de ataques verbais. Eles 

começaram a caluniar e blasfemar Deus, conjecturando sobre todos aqueles 

rumores terríveis para me forçar a “confessar e me arrepender”. Com todos 

aqueles rumores girando ao redor da minha cabeça e a minha família me 

pressionando com ataques tão de perto, fiquei sem fôlego e comecei a sentir 

tontura e fraqueza física. Pensei comigo mesma: “Se eles continuarem a abusar 

de mim dessa forma todos os dias, não serei capaz de fazer contato com meus 

irmãos e irmãs nem serei capaz de ler as palavras de Deus de modo adequado. 

Não acho que serei capaz de andar nessa senda de fé em Deus…” Naquele 

momento, meus pais e minha sogra me agarraram e forçaram a minha irmã e 

eu a fecharmos nossos olhos e “nos arrependermos”. Ao ver o modo tão 

agressivo com que eles estavam se comportando, isso me deixou extremamente 

transtornada e não conseguia impedir que as lágrimas brotassem em meus 

olhos. Enquanto chorava, orei a Deus: “Senhor Jesus, sei que Deus Todo-

Poderoso é o Teu retorno, mas no momento não tenho a coragem de crer em Ti. 

Imploro-Te que me perdoes e perdoes meus pecados…” Quando cheguei nesse 

ponto, estava soluçando tanto de chorar que não pude continuar, e foi assim 

que a oração terminou. Depois disso, de repente senti grande fraqueza mental 

e falta de coragem, e não consegui sentir a presença de Deus de modo algum. 

Senti-me muito desconfortável e disse à minha irmã mais nova: “Antes da 
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oração de arrependimento, senti que ainda tinha alguma força, mas depois de 

fazê-la, me senti completamente drenada, como se o Espírito Santo tivesse me 

deixado. De fato, crer em Deus Todo-Poderoso é seguir o Senhor, e aquela 

oração de arrependimento é uma traição ao Senhor.” 

A luta em meu coração continuou depois que cheguei em casa. Eu tinha 

lido tantas palavras de Deus Todo-Poderoso e reconheci que elas eram as 

declarações de Deus. Eu sabia que Deus Todo-Poderoso é o retorno do Senhor 

Jesus e que não aceitar isso seria trair Deus, o que levaria a não somente não 

ser salvo, mas também a ser condenado por Ele. Porém, se insistisse em crer 

em Deus Todo-Poderoso, os líderes da igreja e meu pai certamente 

continuariam a me incomodar, e eu nunca conseguiria ter um dia de paz a partir 

de então. Eu realmente pensava que não tinha coragem de perseverar. Meu 

coração estava uma bagunça, eu enfrentava dificuldades para todo lado que 

fosse e não tinha ideia alguma do que fazer. Minha cabeça estava zunindo, e eu 

sentia que estava perto de ter um colapso nervoso. Queria que a irmã Zhang 

viesse em casa para que eu pudesse devolver o livro dela e me livrar do 

sofrimento que eu tinha trazido para a minha vida. 

Alguns dias mais tarde, a irmã Zhang veio ao salão de beleza para me dar 

seu apoio. Eu estava extremamente nervosa, pois estava preocupada se meu 

marido iria vê-la e depois iria contar isso ao meu pai. Como resultado, contei a 

ela tudo o que tinha acontecido nos últimos dias sem sequer pausar para 

respirar. Depois, apressei-me a tirar o livro das palavras de Deus que tinha 

escondido debaixo de algumas caixas de mercadorias e dei-o a ela. Eu lhe disse: 

“Irmã, meus pais e meu marido estão me assediando, e os líderes e irmãos e 

irmãs da minha denominação original estão me impedindo tanto que estou me 

sentindo maltratada e machucada. Não consigo aguentar mais, por isso, por 

gentileza, leve esse livro embora.” A irmã Zhang me olhou e, com muita 

sinceridade, disse: “Irmã, nós aceitamos a obra de Deus dos últimos dias e, por 

isso, o fato de estarmos sofrendo perturbação e pressão dos líderes religiosos e 

da família mostra que estamos envolvidos em uma guerra espiritual! O Senhor 

disse: ‘Não penseis que vim trazer paz à terra; não vim trazer paz, 

mas espada. […] e assim os inimigos do homem serão os da sua 

própria casa’ (Mateus 10:34, 36). A partir das palavras do Senhor, podemos 

ver que a vinda de Deus à terra para fazer a obra de salvação irá, de forma 
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inevitável, resultar em guerra espiritual. Isso é porque as pessoas que creem de 

fato em Deus e amam a verdade seguirão Deus quando ouvirem Suas 

declarações. Isso inevitavelmente suscitará o ódio de todos os que odeiam a 

verdade e resistem a Deus. Como resultado, os dois lados — o positivo, que 

pertence a Deus, e o negativo, que pertence a Satanás — serão revelados, e cada 

um será posto com os de sua própria espécie. Essa é a onipotência de Deus e 

Sua sabedoria! Relembre quando o Senhor Jesus primeiramente começou a 

fazer Sua obra, muitos dos judeus comuns que ouviram as declarações do 

Senhor Jesus e testificaram Suas grandes habilidades chegaram a crer que o 

Senhor Jesus era a vinda do Messias e, desse modo, O seguiu. Porém, todos os 

sacerdotes judeus, escribas e fariseus que viram o povo comum se mover em 

direção ao Senhor Jesus, começaram a criar e a disseminar muitos rumores 

para enganar o povo comum. Eles disseram que o Senhor Jesus confiava em 

Belzebu, o rei dos demônios, para expulsar demônios, e que Ele amava comer e 

beber vinho. E quando o Senhor Jesus ressuscitou, eles subornaram soldados 

romanos com dinheiro para criar e espalhar o rumor de que o corpo do Senhor 

Jesus foi roubado por Seus discípulos. Essas foram algumas das formas com as 

quais eles tentaram impedir o povo de aceitar a salvação do Senhor Jesus. E o 

que aconteceu no final com todos os judeus que creram no que seus líderes 

religiosos estavam dizendo e não ousaram seguir o Senhor Jesus? Eles não 

somente perderam a salvação do Senhor, mas também foram punidos e 

amaldiçoados por Deus: Israel desapareceu por quase 2000 anos, e os judeus 

foram ao exílio no mundo todo, onde muitos deles foram perseguidos e mortos. 

Essa foi a vingança terrível que sofreram por crucificar o Senhor e, assim, 

ofender o caráter de Deus de modo tão sério. Hoje, Deus Se tornou carne 

novamente para fazer Sua obra, e a história está se repetindo agora. Os líderes 

religiosos de hoje são como os fariseus da antiguidade: eles veem a realidade de 

Deus vindo fazer a obra de expressar verdades e salvar as pessoas, mas porque 

eles não gostam da verdade, eles negam e condenam a obra de Deus dos últimos 

dias. Para proteger suas posições e subsistência, eles criam rumores para 

resistir e condenar Deus e utilizam tais rumores para enganar e controlar as 

pessoas. Eles até usam e instigam algumas pessoas desprevenidas a fazer 

pressão nos crentes que aceitaram o verdadeiro caminho e usam todos os 

modos e métodos loucos para perturbar as pessoas e impedir que se voltem para 
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Deus Todo-Poderoso e, assim, arruínam as chances de salvação dessas pessoas. 

Irmã, temos que ser capazes de ver com clareza que essa é uma guerra espiritual 

e temos de discernir os esquemas malignos de Satanás…” Depois de ouvir a 

comunhão da irmã Zhang, tive uma epifania: desde os tempos antigos até agora 

o verdadeiro caminho sempre foi perseguido, e nós realmente estávamos em 

uma batalha espiritual contínua! Os líderes da minha ex-denominação estavam 

criando rumores e condenando a obra de Deus dos últimos dias — e me 

perseguiam e incomodavam para me fazerem parar de crer em Deus Todo-

Poderoso — tudo porque eles odiavam a verdade e eram inimigos de Deus. A 

comunhão me ajudou a entender por que aquelas coisas me aconteceram, mas 

eu ainda estava fraca e com muito medo de ficar com o livro das palavras de 

Deus. Sabia que meu pai e os demais viriam à minha casa e começariam a criar 

uma confusão se eu fizesse isso, e tornariam a minha vida familiar difícil. Ao 

ver que eu estava entre a cruz e o punhal, a irmã Zhang me deu um número de 

telefone e disse: “Irmã, que tal isso: levarei o livro das palavras de Deus para a 

minha casa e o guardarei bem para você. Quando você sentir vontade de lê-lo 

um pouco, simplesmente ligue para mim e eu o trarei para cá.” Concordei e 

acompanhei a irmã Zhang até a porta. Bem naquele momento meu marido 

chegou correndo e, apontando para a irmã Zhang, gritou: “Pegue esse livro e vá 

embora, agora mesmo. E não volte mais, senão eu vou dizer poucas e boas para 

você!” Enquanto via a irmã Zhang ir embora ao longe, me senti triste, de uma 

maneira que era difícil descrever. 

No começo, pensei que devolver o livro das palavras de Deus para a irmã 

Zhang significaria que meu pai iria parar de me assediar, e que eu voltaria a ter 

a vida tranquila que tive. De fato, as coisas foram totalmente ao contrário: eu 

não somente não encontrei a paz em meu coração como, de fato, senti um vazio 

inexplicável nele. Estava sem brilho em tudo que fazia, e as palavras de Deus 

Todo-Poderoso e os hinos das palavras de Deus continuaram a encontrar um 

jeito de aparecer na minha cabeça o tempo todo, dia e noite. Eu sabia que Deus 

Todo-Poderoso é o Senhor Jesus retornado e que as palavras expressadas por 

Deus Todo-Poderoso são a verdade; porém, as coisas que os líderes da igreja 

diziam para mim e as cenas de meu pai e os demais me assediando e atacando 

também continuaram a passar como flashes pela minha mente. Estava sofrendo 

muito e senti como se tivesse caído em um profundo abismo, do qual não 
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conseguia sair. Não conseguia comer nem beber de modo adequado e me sentia 

estressada, como se minha cabeça estivesse para explodir. Em meio à toda essa 

dor, ajoelhei-me e implorei a Deus: “Oh, Deus, Criador dos céus e da terra e de 

todas as coisas viventes, estou em meio a muita dor e confusão. Sei que Deus 

Todo-Poderoso é o retorno do Senhor Jesus, mas minha estatura é pequena e 

toda vez que penso sobre as perturbações e ataques de meu pai, fico com muito 

medo de Te seguir, Deus. Deus, estou em uma encruzilhada, incapaz de tomar 

uma decisão. Não sei o que fazer, por isso, por favor, guia-me e lidera-me…” 

Durante a oração, por um motivo desconhecido, de repente comecei a pensar 

nestas palavras de Deus Todo-Poderoso: “Você não deve ter medo disto e 

daquilo. Sejam quais forem as muitas dificuldades e perigos que 

você enfrentar, você deve permanecer firme diante de Mim; não se 

deixe obstruir por coisa alguma para que Minha vontade possa ser 

realizada. […] Não tema; com Meu apoio, quem poderia jamais 

bloquear o caminho? Lembre-se disso! Lembre-se!” (‘Capítulo 10’ das 

Declarações de Cristo no princípio em “A Palavra manifesta em carne”). As 

palavras de Deus me deram um surto de força que foi suficiente para mudar o 

meu coração tímido em um coração de aço. Sim! Com Deus como meu escudo, 

não existia coisa na terra da qual precisava ter medo! Uma vez que já tinha 

determinado que esse é o caminho verdadeiro, eu não deveria ser restringida 

por qualquer pessoa, evento ou objeto. Eu deveria romper com as forças das 

trevas e seguir Deus com uma determinação inabalável. Como um crente 

verdadeiro em Deus, se não sou nem mesmo capaz de admitir a existência de 

Deus quando confrontado com as forças hostis de Satanás, então, que tipo de 

crente eu sou? Eu não estou me rendendo a Satanás e traindo Deus? Então, 

lembrei-me como, durante sua comunhão, a irmã Zhang tinha me dito que o 

assédio da minha família e dos líderes da igreja era totalmente parte de uma 

batalha espiritual, e que se eu escolhesse ficar com eles, eu estaria caindo na 

armadilha ardilosa de Satanás. Isso significaria que eu perderia totalmente 

qualquer chance de ser salva e de entrar no reino do céu. Então, eu pensei sobre 

o sofrimento espiritual que tinha passado desde que a irmã Zhang tinha levado 

embora o livro das palavras de Deus e senti que não poderia ter Deus na minha 

vida, e que abandonar Deus era ainda mais doloroso do que ser abandonada 

por minha família e minha ex-igreja. Então, peguei o telefone e liguei para a 
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irmã Zhang e combinamos um lugar para nos encontrar de modo que pudesse 

pegar de volta o livro das palavras de Deus. 

Depois disso, toda vez que meu marido não estava em casa, eu usava a 

oportunidade de saciar minha fome, lendo as palavras de Deus e cantando 

hinos. Quanto mais lia as palavras, mais gostava delas; quanto mais cantava 

hinos, mais me sentia descontraída e à vontade. Minha confiança original foi 

restaurada, e toda a minha dor e problemas desapareceram como a névoa da 

manhã. Sentia intimamente que as palavras de Deus poderiam ser o sustento 

de vida para mim e que, com Deus, eu poderia ficar sem tudo. Três meses mais 

tarde, a irmã Zhang me levou para a Igreja de Deus Todo-Poderoso para eu 

participar das reuniões. 

O que eu não esperava era que meu marido ficaria sabendo sobre minha 

participação nas reuniões e que contaria ao meu pai. Numa noite, eu estava na 

parte superior da casa quando, de repente, ouvi uma grande comoção lá 

embaixo no quintal. Abri as cortinas e comecei a suar frio quando vi meu pai e 

quatro ou cinco de seus companheiros obreiros da igreja entrando 

rapidamente, parecendo que estavam prontos para criar problemas. Meu 

coração começou a bater com rapidez e rapidamente me ajoelhei e clamei a 

Deus: “Deus Todo-Poderoso, meu pai trouxe alguns sujeitos da igreja para me 

assediar novamente e estou com muito medo. Oh, Deus, Tu sabes que a minha 

estatura é muito pequena, por isso, por favor, dá-me confiança e coragem…” 

Então, estas palavras de Deus vieram a mim do nada: “Você deve carregar a 

Minha coragem dentro de si e deve ter princípios quando enfrentar 

parentes que não creem. Mas, por Minha causa, também não deve 

se render a qualquer força das trevas. Confie na Minha sabedoria 

para trilhar o caminho perfeito; não permita que as conspirações de 

Satanás se consolidem. Coloque todos os esforços em apresentar 

seu coração diante de Mim e Eu o consolarei, darei paz e alegria a 

seu coração” (‘Capítulo 10’ das Declarações de Cristo no princípio em “A 

Palavra manifesta em carne”). As palavras de Deus me deram confiança e 

coragem extras, e eu não estava mais com medo nem tímida. Pensei: “Não 

importa o quanto eles me assediem, eu não vou cair na armadilha de Satanás 

novamente e não serei enganada por eles. Eu fui criada por Deus. Ter fé em 

Deus e segui-Lo são coisas justas e apropriadas, e ninguém tem o direito de 



390 

 

interferir, nem mesmo as pessoas mais próximas de mim.” Consequentemente, 

fui capaz de descer e cumprimentar meu pai e seus colegas obreiros 

calmamente. Assim que me viram, todos começaram a falar de uma vez. Uma 

das colegas obreiras tinha um olhar de “preocupação amorosa” em seu rosto 

enquanto dizia: “Fangfang, você é uma pessoa tão esperta, então como é que 

você não consegue entender como nos sentimos. Todos temos as melhores 

intenções no coração a seu respeito. Não seja tão teimosa. Volte depressa para 

o Senhor e se arrependa, está certo?” Eu respondi muito calmamente: “Irmã, 

nenhum de vocês ouviu os sermões da Relâmpago do Oriente nem leu as 

palavras de Deus Todo-Poderoso. Tudo o que você precisa fazer é ler as palavras 

de Deus Todo-Poderoso, e depois vocês saberão se Deus Todo-Poderoso é ou 

não o retorno do Senhor Jesus.” Ela respondeu: “Não ousamos ler aquele livro, 

porque o conteúdo é realmente muito atraente. É fácil demais ficar muito 

envolvido com ele.” Eu disse: “É exatamente porque tudo o que Deus Todo-

Poderoso expressa é verdade. Por ser a voz de Deus, o livro tem o poder de 

persuadir as pessoas. Somente as palavras de Deus têm esse tipo de autoridade 

e poder. A razão pela qual as pessoas são atraídas pelas palavras de Deus é que 

elas conseguem entender as verdades e ganhar o sustento da vida a partir da 

leitura delas. Quem abandonaria as fontes de água viva depois de tê-las 

encontrado?!” Eles não tinham resposta a isso, mas disseram simplesmente um 

monte de coisas que blasfemavam Deus e tentavam me amedrontar, dizendo 

que eu seria julgada no inferno se eu não “me arrependesse.” Com um tom de 

voz metálico, eu disse: “Você difama a Igreja de Deus Todo-Poderoso ao dizer 

que as ‘pessoas que se unem à Relâmpago do Oriente nunca conseguem sair, ou 

se elas escapam dela, eles cortam o nariz e vazam os olhos de quem sai…’ Não 

há prova substancial disso, pois é tudo rumores e calúnia maliciosa! Mostrem-

me uma única pessoa cujo nariz foi cortado ou cujos olhos foram arrancados. 

Se vocês não conseguem apresentar uma prova factual, então vocês são um 

bando de mentirosos que estão aí para enganar as pessoas. O evangelho do 

reino de Deus Todo-Poderoso já se espalhou por toda parte em toda a China, e 

cada lar agora já ouviu as boas novas. Há pelo menos alguns milhões de 

membros da Igreja de Deus Todo-Poderoso agora. Evidentemente, quando o 

evangelho está sendo transmitido, sempre há algumas pessoas que odeiam a 

verdade e não a aceitam. Porém, vocês já viram uma só pessoa que teve o nariz 
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cortado e seus olhos vazados? Se houvesse uma só, a mídia imediatamente teria 

relatado isso, e isso teria virado uma comoção nacional. Minha irmã e eu 

estamos sendo muito assediadas intencionalmente por vocês para que 

desistamos da nossa fé. Porém, parecemos estar bem, não parecemos? Vocês 

estão dizendo mentiras para enganar as pessoas. Agora que creio em Deus 

Todo-Poderoso, estou escolhendo a senda da verdade e seguindo os passos de 

Deus. Não fiz nada de errado, por isso, não tenho nada de que me arrepender. 

Minha fé em Deus Todo-Poderoso nunca será abalada, por isso, se vocês não 

querem crer, tudo bem, mas pelo menos não me impeçam de crer. Quanto ao 

que acontecerá comigo, não importa o que as pessoas digam, isso não importa 

porque o destino de cada pessoa está nas mãos de Deus. Somente se 

acompanharem o ritmo da obra de Deus e aceitarem a Sua obra de salvação dos 

últimos dias é que as pessoas terão um destino bom. Por isso, não venham me 

perturbar novamente.” Assim que essas palavras saíram da minha boca, meu 

pai se ergueu rápida e abruptamente e, com um tom agressivo, soltou esta 

ameaça: “Se você continuar crendo em Deus Todo-Poderoso, eu não a 

considerarei mais minha filha!” 

Ao ouvir a ameaça de meu pai de terminar com nosso relacionamento, não 

pude evitar de me sentir um pouco triste. Pensei: “As expressões da verdade de 

Deus Todo-Poderoso são, de fato, o que o Espírito diz às igrejas. Porém, você 

não ouve e, em vez disso, ouve os rumores e mentiras espalhadas pelos líderes 

da igreja. Como você poderia ser igual a eles ao me odiar por crer em Deus 

Todo-Poderoso e até estar disposto a terminar o nosso relacionamento?” 

Quanto mais penso sobre isso, mais triste fico, porém, de repente pensei em 

uma passagem das palavras de Deus: “Deus criou este mundo e trouxe o 

homem, um ser vivo ao qual Ele concedeu a vida, para dentro dele. 

Em seguida, o homem veio a ter pais e parentes, não estava mais só. 

Desde que colocou os olhos pela primeira vez neste mundo material, 

o homem estava destinado a existir dentro da ordenação de Deus. O 

sopro de vida de Deus sustenta cada ser vivo pelo crescimento até a 

vida adulta. Durante esse processo, ninguém acha que o homem está 

crescendo sob os cuidados de Deus; ao contrário, eles acreditam que 

o homem cresce sob o cuidado amoroso dos pais e que é o próprio 

instinto vital que dirige o seu crescimento. Isso acontece porque o 
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homem não sabe quem concedeu sua vida, ou de onde ela veio, 

menos ainda como o instinto da vida cria milagres” (‘Deus é a fonte da 

vida do homem’ em “A Palavra manifesta em carne”). As palavras de Deus me 

ajudaram a entender que, mesmo que meu corpo físico tenha vindo de meus 

pais, a fonte da minha vida é Deus. Sem o dom de vida de Deus, meu corpo 

simplesmente se decomporia, e o fato de que estou viva hoje é totalmente 

devido ao cuidado e à proteção de Deus, caso contrário, há muito tempo teria 

sido engolida por Satanás. Deus é a fonte da minha vida, não meus pais, e posso 

romper meus relacionamentos, exceto com Deus. Meus pais não estão somente 

desinteressados em buscar ou investigar o retorno do Senhor, como também 

apoiam 100% os líderes da igreja em difamar e blasfemar a obra de Deus e 

tentar me forçar a trair Deus. Isso prova que, na substância, eles são resistentes 

a Deus e são inimigos Dele, porém, não vou me contaminar por eles em resistir 

a Deus. Ficarei ao lado de Deus, e mesmo que meus pais rompam seu 

relacionamento comigo, ainda seguirei a Ele até o fim. Ficarei firme e darei 

testemunho de Deus. Por isso, disse a meu pai: “Pai, quando se trata de fé em 

Deus, eu obedeço a  

Ele, não às pessoas, e tampouco sou influenciada por emoções. Se o que você 

disse correspondesse com a verdade e com as intenções de Deus, então ouviria 

você. Porém, se você me ordenar a trair Deus, jamais seguirei adiante com isso!” 

Quando viram que a minha atitude era inabalável, todos balançaram a cabeça, 

se levantaram e saíram com olhar desapontado. Naquele momento, senti que 

tinha obtido uma vitória e não conseguia evitar de louvar e agradecer a Deus 

silenciosamente: “Deus Todo-Poderoso, Tu realmente és todo-poderoso. Foram 

Tuas palavras que me deram confiança e coragem e causaram isso, humilhando 

e derrotando Satanás.” 

Apesar de as pessoas da comunidade religiosa não voltarem a me 

incomodar, os líderes da igreja ainda continuavam a incitar minha família a me 

assediar. Com certa frequência eles vinham à minha casa para me instigar a 

mudar de ideia, e sempre insistiam em que eu fosse à casa do líder para “me 

arrepender”. Um dia, minha família passou em casa, e meu pai tentou usar uma 

passagem da Bíblia para me enganar, enquanto minha mãe ficou em pé ao lado 

e, em lágrimas, implorava que eu fosse à casa do líder para “me arrepender”. 

Ver minha mãe tão triste realmente me deixou transtornada. Pensei em como 
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ela tinha perdido a mãe dela aos 3 anos de idade e como tinha sido abusada por 

sua madrasta na época. Sua vida tinha sido muito sofrida, e agora que ela estava 

envelhecendo, eu não tinha sido uma filha comportada, especialmente ser 

motivo de preocupação para ela agora. Então, olhei para a face pálida de meu 

pai e seus cabelos grisalhos, e isso me deixou ainda mais triste, a ponto de eu 

ter de lutar para segurar as lágrimas. Exatamente no momento em que estava 

mais vulnerável, pensei em uma passagem das palavras de Deus: “Em cada 

passo da obra que Deus faz no interior das pessoas, externamente 

ela parece ser interações entre pessoas, como se nascesse de 

arranjos humanos ou de interferência humana. Mas nos bastidores, 

cada passo da obra e tudo o que acontece, é uma aposta feita por 

Satanás diante de Deus e requer que as pessoas permaneçam firmes 

em seu testemunho a Deus. Veja quando Jó foi provado, por 

exemplo: Nos bastidores, Satanás estava fazendo uma aposta com 

Deus e o que aconteceu a Jó foram as ações dos homens e a 

interferência dos homens. Por trás de cada passo que Deus faz em 

vocês está a aposta de Satanás com Deus — por trás disso tudo há 

uma batalha” (‘Apenas amando a Deus é que verdadeiramente se crê em 

Deus’ em “A Palavra manifesta em carne”). As palavras de Deus me ajudaram a 

entender que, superficialmente, parecia que meus pais estavam me assediando, 

mas no reino espiritual era Satanás que estava fazendo uma aposta com Deus. 

Era como quando Jó estava sendo testado por Deus, e sua esposa, que serviu 

como uma serva de Satanás, disse a ele: “Ainda reténs a tua integridade? 

Blasfema de Deus, e morre” (Jó 2:9). Porém, Jó tinha temor e reverência a Deus 

e se afastou do mal, por isso, ele repreendeu sua mulher, chamando-a de 

ignorante e teimosa, e não pecou em nada que disse. Ele deu testemunho de 

Deus diante de Satanás e, aos olhos de Jeová Deus, ele era um homem 

completo. Agora, era eu que estava sendo assediada por meus pais, era eu que 

tinha acreditado em todas as bobagens tolas que os pastores e presbíteros 

estavam dizendo. Essa era uma das tentações de Satanás, porque Satanás sabia 

que eu me importava muito com eles e estava usando a oportunidade para se 

envolver. Satanás tentou usar minha empatia por meus pais para me fazer negar 

e trair Deus, o que mostra simplesmente o quão astuto e sorrateiro Satanás é! 

Porém, eu não ia dar a ele a satisfação de ver seus esquemas se realizarem. Eu 
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não ia decepcionar e entristecer Deus, por isso, resolvi ficar ao lado de Deus. 

Depois disso, não importava o que meus pais dissessem, não importava o 

quanto eles me instigassem, meu coração não cedia um milímetro. Ao ver que 

eu permanecia totalmente inalterada, meus pais se despediram com um olhar 

muito decepcionado. 

Algum tempo depois, o líder da igreja pôs meu pai na frente de todos os 

membros da igreja dele para que ele anunciasse que eu tinha sido expulsa da 

igreja. O líder também fez meu pai se afastar de mim. Como resultado do 

assédio do líder da igreja e da minha família, meu marido começou a me 

perseguir freneticamente. Toda vez que eu voltava para casa após cumprir meus 

deveres, ele me batia ou gritava impropérios contra mim e, às vezes, até me 

trancava para fora da nossa casa. Ele costumava danificar a minha lambreta 

elétrica ou minha bicicleta, e certa vez ele até me levou à delegacia de polícia. 

Fui brutalizada por ele a ponto de ficar exausta tanto física quanto 

psicologicamente, e nossos vizinhos no vilarejo também começaram a zombar 

de mim e me caluniar. Diante dessa situação, minhas fraquezas psicológicas 

começaram a me fazer sentir que minha fé em Deus era insuportável demais. 

Eu não sabia como continuar, por isso, com frequência, me ajoelhava diante de 

Deus e orava e chorava, implorando a Ele que me desse confiança e força. 

Depois, em certa ocasião, li estas palavras de Deus: “Aqueles a quem Deus 

Se refere como vencedores são aqueles que ainda são capazes de 

prestar testemunho, de manter sua confiança e sua devoção a Deus, 

quando estiverem sob a influência de Satanás e sob o cerco de 

Satanás, isto é, quando estiverem cercados pelas forças das trevas. 

Se você ainda for capaz de manter um coração puro e o seu genuíno 

amor por Deus, não importa o quê, você mantém o testemunho 

diante de Deus, é isso a que Deus Se refere como sendo um 

vencedor. Se a sua busca é excelente quando Deus o abençoa, mas 

você retrocede sem Suas bênçãos, isso é pureza? Já que você tem 

certeza de que esse caminho é verdadeiro, você deve segui-lo até o 

fim; você deve manter sua devoção a Deus. Uma vez que você já viu 

que o Próprio Deus veio à terra para aperfeiçoá-lo, você deveria 

entregar seu coração inteiramente a Ele. Não importa o que Ele faça, 

mesmo se Ele determinar um resultado desfavorável para você no 
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fim, você ainda pode segui-Lo. Isso é manter sua pureza diante de 

Deus” (‘Você deve manter sua devoção a Deus’ em “A Palavra manifesta em 

carne”). A partir das palavras de Deus, cheguei a entender que, durante os 

últimos dias, Deus formará um grupo de vencedores e permitirá que Satanás 

tente as pessoas. Não importa se for por meio da opressão do Partido 

Comunista da China, pelo assédio da comunidade religiosa, por abandono dos 

parentes ou zombaria e insultos do público geral, nós, crentes, devemos passar 

por essas provações de modo real, porque somente os crentes que conseguirem 

obedecer e permanecer leais e dar testemunho de Deus em qualquer situação 

são os vencedores que foram completados por Ele. Deus arranjou essas 

situações difíceis para me aperfeiçoar, para ver se eu realmente creio e confio 

Nele e se tenho obediência e lealdade a Ele. Depois de compreender as 

intenções de Deus, fui diante Dele e fiz essa promessa: não importa que 

dificuldades e opressão enfrente, sempre seguirei Deus com determinação, e 

sempre cumprirei meus deveres como uma criatura de Deus para satisfazer a 

Ele, e darei testemunhos vitoriosos por Ele diante de Satanás. Depois disso, 

apesar de meu marido ainda continuar frenético no modo como me assediava e 

perturbava, eu continuava a orar a Deus com frequência, olhava para Ele, me 

equipava com Suas palavras todos os dias e, por isso, não sentia que estava 

sofrendo. Deus também abriu um caminho para mim: meu marido foi punido 

por Deus em várias ocasiões por agir freneticamente contra mim e me 

atormentar, e depois disso ele não mais ousou me bater nem quebrar a minha 

bicicleta novamente. Por meio dessas experiências, vi a onipotência e soberania 

de Deus e os Seus feitos maravilhosos. Vi que não há força alguma do mal que 

possa ultrapassar a autoridade e a habilidade de Deus, e pessoalmente 

experimentei o fato de que tudo o que precisamos fazer é confiar 

completamente em Deus e enfrentar dificuldades, utilizando as Suas palavras, 

pois Ele abrirá um caminho adiante para nós e nos levará a vencer a influência 

das trevas de Satanás. Depois de experimentar todas as perseguições e 

sofrimentos, apesar de o meu corpo físico ter sofrido um pouco, ainda sentia 

que tinha ganhado muito. Minha confiança em Deus ficou cada vez maior, o que 

é uma bênção Dele para mim. Obrigado, Deus Todo-Poderoso! 

Um ano mais tarde, fui com a irmã Zhang ao local de trabalho da minha 

irmã mais nova e dei testemunho da obra de Deus dos últimos dias para ela. 
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Minha irmã a aceitou, e quando a vi pegar o livro das palavras de Deus, tive uma 

percepção profunda sobre quão difícil é para uma pessoa ser salva por Deus. 

Deus é imensamente prático quando se trata de salvar as pessoas. Não pude 

deter as lágrimas de gratidão que escorreram pela minha face, e meu coração 

se elevou em gratidão e louvor a Deus! Em 2006, minha irmã mais nova e eu 

formamos uma equipe e convencemos nossa outra irmã do evangelho do reino, 

e depois disso, fomos capazes de trazer alguns dos nossos parentes diante de 

Deus Todo-Poderoso também. Por meio disso, fui capaz de ver que não importa 

quão desvairados os líderes religiosos fiquem ao criar falsidades e perturbar e 

assediar os crentes verdadeiros, o evangelho do reino de Deus se espalhará, e 

ninguém poderá detê-lo. Os cordeiros de Deus sempre ouvirão Sua voz e 

retornarão diante do trono de Deus. Assim como Deus Todo-Poderoso diz: “O 

reino está se expandindo no meio da humanidade, está se formando 

no meio da humanidade, está em pé no meio da humanidade; não 

há força que possa destruir o Meu reino” (‘Capítulo 19’ das Palavras de 

Deus para todo o universo em “A Palavra manifesta em carne”). 
 

35. Fortuna e infortúnio 

Por Dujuan, Japão 

Nasci numa família pobre, numa aldeia na China rural. Por causa das 

dificuldades financeiras da minha família, às vezes, não tive o que comer, sem 

falar de lanches ou brinquedos. Além disso, todas as minhas roupas eram 

repassadas para mim pela minha irmã mais velha. Visto que as roupas dela 

costumavam ser grandes demais para mim, meus colegas de turma riam de 

mim e se recusavam a brincar comigo. Sofri muito durante toda a minha 

infância. Daquele ponto em diante, tomei uma decisão: quando crecesse, 

ganharia muito dinheiro e me elevaria acima dos meus colegas. Não 

permitiria que outros me desprezassem novamente. Já que minha família não 

tinha dinheiro, fui obrigada a abandonar a escola antes de completar o 8º ano 

e a trabalhar numa fábrica de remédios na cidade do município. A fim de 

ganhar ainda mais dinheiro, eu fazia hora extra frequentemente até às nove 

ou dez da noite, mas, a despeito dos meus esforços, eu só ganhava uma 

ninharia. Em algum momento, ouvi que minha irmã conseguia ganhar em 

cinco dias vendendo legumes o que eu ganhava em um mês, assim larguei 
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meu emprego na fábrica de remédios e fui vender legumes. Depois de um 

tempo, descobri que poderia ganhar ainda mais se vendesse frutas e decidi 

abrir um negócio de compra e venda de frutas. Após meu casamento, meu 

marido e eu abrimos nosso próprio restaurante. Pensei que, agora que 

possuía um restaurante, eu conseguiria ganhar ainda mais dinheiro. Uma vez 

que conseguisse ter uma renda considerável, eu naturalmente conquistaria a 

admiração e o respeito dos meus colegas e, ao mesmo tempo, também seria 

capaz de ter o estilo de vida da elite. No entanto, após administrar o negócio 

por um tempo, descobri que não conseguíamos ganhar tanto dinheiro. 

Comecei a ficar ansiosa e preocupada. Quando eu seria capaz de levar uma 

vida que os outros admirassem? 

Em 2008, surgiu uma oportunidade fortuita. Eu soube através de um 

amigo que, no Japão, uma diária equivalia a mais ou menos dez diárias na 

China. Quando ouvi isso, fiquei muito animada. Pensei que finalmente tinha 

encontrado uma boa oportunidade para ganhar dinheiro. As taxas do agente 

para chegar ao Japão eram altas, mas pensei comigo mesma: “Sem risco, sem 

ganho. Não importa quão altas sejam as taxas do agente, contanto que 

tenhamos um emprego no Japão, conseguiremos recuperar o dinheiro 

rapidamente”. A fim de realizar nosso sonho de ter uma vida melhor, meu 

marido e eu decidimos ir ao Japão imediatamente. Quando chegamos ao 

Japão, conseguimos encontrar empregos rapidamente. Todos os dias, meu 

marido e eu trabalhávamos mais de dez horas. O estresse relacionado ao 

trabalho era bastante significativo, e eu me sentia totalmente exausta durante 

o dia todo. Depois do trabalho, tudo que eu queria fazer era deitar e descansar 

— até comer parecia uma obrigação. Achei difícil suportar um estilo de vida 

tão acelerado. No entanto, quando pensava no dinheiro que teria após lutar 

alguns anos, eu me encorajava, pensando: “Pode ser um trabalho árduo agora, 

mas, no futuro, você terá uma vida maravilhosa. Então continue e não 

desista”. Assim, eu dava duro dia após dia, ralando incessantemente como 

uma máquina de fazer dinheiro. Em 2015, finalmente desabei sob a pesada 

carga de trabalho. Fui fazer um exame no hospital, e o médico me disse que 

eu tinha uma hérnia de disco e que ela estava fazendo pressão num nervo. Se 

continuasse a trabalhar daquele jeito, eventualmente eu ficaria presa à cama 

e incapacitada de cuidar de mim mesmo. Essa notícia me atingiu como um 
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relâmpago num dia de sol. No mesmo instante, fiquei extremamente fraca. 

Minha vida tinha começado a melhorar, e eu estava me aproximando cada vez 

mais do meu sonho. Jamais imaginei que adoeceria. Eu me recusei a desistir. 

Pensei: “Ainda sou jovem. Eu posso simplesmente cerrar os dentes e aguentar 

o tranco. Se eu não ganhar mais dinheiro agora e retornar à China com uma 

renda tão magra, eu não serei humilhada ainda mais?”. Assim, continuei 

arrastando meu corpo doente para o trabalho todos os dias para fazer mais 

dinheiro. No entanto, após alguns dias, fiquei tão doente que literalmente não 

consegui sair da cama. 

Deitada ali numa cama no hospital sem ninguém para cuidar de mim, eu 

me senti totalmente miserável. “Como fui acabar nesta situação? Será que 

realmente ficarei presa à cama?”. Como eu queria que, naquele momento, 

alguém se sentasse do meu lado. Infelizmente, meu marido estava no trabalho, 

e meu filho, na escola. Meu chefe e meus colegas se preocupavam apenas com 

seu lucro pessoal; nenhum deles demonstrou um mínimo de preocupação. 

Quando olhei para todos os diversos pacientes na enfermaria, cada um 

absorvido em seu próprio sofrimento, experimentei um tipo de tristeza 

inexprimível e tive que ponderar: qual é o propósito da vida? Como é possível 

levar uma vida com sentido? O dinheiro realmente pode comprar felicidade? 

Refleti sobre o que eu tinha a mostrar após 30 anos de luta. Eu tinha 

trabalhado numa fábrica de remédios, vendido frutas, administrado um 

restaurante e vindo para o Japão para trabalhar. Apesar de ter ganho algum 

dinheiro durante todos esses anos, isso me custou a minha própria felicidade, 

e não havia ninguém com quem pudesse falar sobre o meu sofrimento. Eu 

tinha pensado que, uma vez que chegasse ao Japão, seria capaz de realizar 

meus sonhos rapidamente. Após alguns anos no Japão, quando retornasse 

para a China, eu seria capaz de recomeçar a vida em riqueza e esplendor e me 

tornar o objeto de inveja dos meus colegas. Mas cá estava eu agora, deitada 

num leito de hospital e enfrentando até a possibilidade de passar toda a 

segunda metade da minha vida confinada a uma cadeira de rodas e em dores 

constantes… Quando pensei nisso, comecei a me arrepender de ter arriscado 

minha vida só para ganhar dinheiro e avançar na vida. Quanto mais pensava 

nisso, mais as lágrimas amargas escorriam pelo meu rosto. Em agonia, 

exlamei em meu coração: “Ó Céu! Salva-me! Por que a vida é tão cruel?” 
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Justamente quando eu estava me afogando em dor e desamparo, a 

salvação de Deus Todo-Poderoso veio até mim, e minha doença se tornou 

minha bênção. Por acaso, conheci três irmãs da Igreja de Deus Todo-

Poderoso. Através da leitura das palavras de Deus com elas, entendi que todas 

as coisas no céu e na terra não resultam de processos naturais, mas são 

criadas por Deus, que Deus é o Mestre de todo o universo, que o destino do 

homem também está nas mãos de Deus, que, durante todo o tempo, Deus tem 

guiado e suprido à humanidade e que Ele cuida da humanidade e a protege 

constantemente. Senti quão maravilhosamente Deus ama o homem. Mas 

havia algo que eu ainda não entendia: Deus governa e preside sobre nossos 

destinos, e nós deveríamos ser felizes e alegres, por que, então, continuamos 

sofrendo doença e dor? Por que a vida é tão dura? De onde, exatamente, vem 

a dor da vida? Certo dia, compartilhei minha confusão com as irmãs. Uma 

irmã lei uma passagem das palavras de Deus Todo-Poderoso para mim: “De 

onde vieram a dor do nascimento, a morte, doença e velhice 

presentes durante a vida dos humanos? O que fez as pessoas terem 

essas coisas? Os humanos não as tinham quando foram 

inicialmente criados, certo? Então, de onde vieram essas coisas? 

Essas coisas vieram depois que os humanos foram tentados por 

Satanás e a carne deles se tornou degenerada. A dor da carne, suas 

aflições e seu vazio, bem como as relações extremamente 

miseráveis do mundo humano vieram todas depois que os 

humanos foram corrompidos por Satanás, de quando Satanás 

começou a atormentar as pessoas; o resultado foi que eles se 

tornaram cada vez mais degenerados. As doenças da humanidade 

se tornaram cada vez mais profundas e seu sofrimento se tornou 

cada vez mais severo. Mais e mais, as pessoas sentiram o vazio e a 

tragédia do mundo humano, bem como sua incapacidade de 

continuar vivendo ali, e sentiram cada vez menos esperança em 

relação ao mundo. Tudo isso veio depois da corrupção de Satanás. 

Portanto, esse sofrimento foi trazido sobre os humanos por 

Satanás e só ocorreu depois que eles foram corrompidos por 

Satanás e se tornaram degenerados” (de ‘O sentido de Deus 

experimentar a dor do mundo’ em “Registros das falas de Cristo”). A irmã 



400 

 

compartilhou comigo, dizendo: “No início, quando Deus criou os homens, 

Deus estava com eles, e Ele cuidava deles e os protegia. Na época, não havia 

nascimento, nem envelhecimento, nem doença, nem morte, nem 

preocupações ou aborrecimentos. Os homens viviam livres de ansiedade e 

preocupação no Jardim de Éden, deleitando-se com todas as coisas que Deus 

lhes tinha concedido. A humanidade vivia feliz e alegre sob a orientação de 

Deus. Mas quando a humanidade foi seduzida e corrompida por Satanás, ela 

traiu a Deus e deu mais atenção às palavras de Satanás do que às de Deus. Por 

essa razão, a humanidade perdeu o cuidado, a proteção e a bênção de Deus e 

caiu sob o império de Satanás. Durante milhares de anos, Satanás tem usado 

de forma consistente heresias e sofismas como o materialismo, o ateísmo e o 

evolucionismo, como também mentiras e absurdos publicados por grandes 

homens e celebridades para enganar e prejudicar as pessoas: ‘Não existe 

nenhum Deus’, ‘Nunca houve um Salvador’, ‘O destino de uma pessoa em 

suas próprias mãos’, ‘Distinguir-se e honrar seus antepassados’, ‘Cada um por 

si e o demônio pega quem fica por último’, ‘O homem fará de tudo para ficar 

rico’, ‘O dinheiro move o mundo’, e ‘Dinheiro em primeiro lugar’, e assim por 

diante. Quando a humanidade aceitou esses absurdos e heresias, ela negou a 

existência e soberania de Deus e traiu a Deus. Quis confiar em suas próprias 

mãos para criar uma vida feliz. O caráter do homem também se tornou cada 

vez mais arrogante e presunçoso. Tornou-se cada vez mais hipócrita, egoísta, 

astuto e maligno. Todos os tipos de conivência, intriga e competição surgiram 

entre os homens em sua luta por status, riqueza e lucro pessoal. Combateram 

e enganaram uns aos outros, tornando-se cada vez mais ansiosos e exauridos 

ao longo do processo. No fim, isso fez com que adoecessem, experimentassem 

dor e sofrimento e se tornassem espiritualmente vazios. Essas dores e 

ansiedades nos levam a sentir que a vida do homem neste mundo é penosa 

demais, cansativa demais e sofrida demais. Tudo isso veio a acontecer quando 

Satanás corrompeu o homem, era Satanás que estava nos prejudicando, e era 

também a consequência amarga da negação, do distanciamento e da traição 

de Deus pela humanidade”. 

A irmão continuou a comungar comigo, dizendo: “Deus não suporta ver 

como a humanidade continua a ser corrompida e prejudicada por Satanás, 

por isso Ele encarnou duas vezes entre os homens para redimir e salvar os 
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humanos corruptos. Especialmente nos últimos dias, o Cristo encarnado tem 

expressado milhões de palavras; elas são a verdade que permite que as 

pessoas se livrem da corrupção de Satanás, que sejam purificadas e salvas 

plenamente. Enquanto ouvirmos a palavra de Deus e entendermos a verdade 

contida na palavra de Deus, seremos capazes de distinguir e enxergar 

claramente todos os métodos e maneiras como Satanás corrompe a 

humanidade. Enxergaremos através da essência maligna de Satanás e 

teremos a força para abandoná-lo, para nos livrar do dano de Satanás, para 

retornar para diante de Deus, para obter a salvação de Deus e, no fim, ser 

levados por Deus para um maravilhoso destino final”. Quando ouvi que Deus 

tinha vindo pessoalmente para salvar a humanidade, eu me emocionei muito. 

Eu realmente não queria que Satanás continuasse a me prejudicar, então falei 

às irmãs da minha dor e confusão: “Existe uma questão que não entendo 

muito bem. Um provérbio diz: ‘O homem luta para subir; a água flui para 

baixo’. Tenho trabalhado tanto para me sobressair e levar uma vida 

confortável, e, segundo as normas da sociedade, isso seria visto como ser 

idealista e ambicioso. É possível que essa maneira de viver também é uma 

maneira como Satanás nos prejudica?”. 

A irmã leu mais duas passagens das palavras de Deus Todo-Poderoso 

para mim: “Durante o processo de aprendizagem de conhecimento 

pelo homem, Satanás empregará qualquer método, quer seja 

explicando histórias, simplesmente dando-lhes uma porção de 

conhecimento, quer seja permitindo que ele satisfaça seus desejos 

ou seus ideais. Para que estrada Satanás quer levar você? As 

pessoas pensam que não há nada errado com a aprendizagem de 

conhecimento, que isso é o curso natural. Para usar termos 

brandos, fomentar ideais elevados ou ter ambições é ter 

aspirações e isso deveria ser a senda certa na vida. Se as pessoas 

podem realizar seus próprios ideais ou seguir uma carreira em sua 

vida — não é mais glorioso viver dessa maneira? Não só honrar 

seus ancestrais dessa maneira, mas também possivelmente deixar 

uma marca na história — isso não é uma coisa boa? Isso é uma 

coisa boa aos olhos das pessoas mundanas, e para elas deveria ser 

apropriado e positivo. Satanás, todavia, com seus motivos 
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sinistros, apenas leva as pessoas para esse tipo de estrada e então 

decide que já terminou? Com certeza não. Na verdade, não 

importa quão elevados sejam os ideais do homem, não importa 

quão realistas sejam seus desejos ou quão apropriados possam ser, 

tudo que o homem deseja alcançar, tudo que o homem busca está 

inextricavelmente ligado a duas palavras. Essas duas palavras são 

de vital importância para a vida de cada pessoa e são coisas que 

Satanás pretende incutir no homem. Quais são essas duas 

palavras? Elas são ‘fama’ e ‘ganho’. Satanás usa um tipo de 

caminho muito sutil, um caminho muito mais de acordo com as 

noções das pessoas; não é nenhum tipo de caminho radical. Em 

meio a falta de consciência, as pessoas chegam a aceitar o modo de 

vida de Satanás, suas regras de vida, estabelecendo metas de vida 

e seu rumo na vida e, ao fazê-lo, elas também chegam 

inadvertidamente a ter ideais na vida. Não importa o quanto esses 

ideais de vida pareçam altissonantes, eles são apenas um pretexto 

que está inextricavelmente ligado à fama e ao ganho. Qualquer 

pessoa grande ou famosa, todas as pessoas na verdade, o que quer 

que elas sigam na vida tem relação com unicamente essas duas 

palavras: ‘fama’ e ‘ganho’. As pessoas pensam que, uma vez que 

tenham fama e ganho, elas poderão tirar proveito disso para 

desfrutar de alto status e de grande riqueza e desfrutar a vida. Uma 

vez que tenham fama e ganho, elas poderão tirar proveito disso em 

sua busca de prazer e no desfrute inescrupuloso da carne. As 

pessoas voluntariamente, ainda que sem o saber, tomam seu 

corpo, sua mente e tudo o que têm, seu futuro e destino e entregam 

tudo a Satanás, a fim de obter a fama e o ganho que desejam. As 

pessoas realmente fazem isso sem hesitar um instante sequer, 

sempre ignorantes da necessidade de recuperar tudo isso. Elas 

ainda conseguem ter algum controle sobre si mesmas depois de 

buscar refúgio em Satanás e se tornar leais a ele dessa maneira? 

Certamente não. Elas são completa e totalmente controladas por 

Satanás. Também afundaram completa e totalmente num atoleiro 

e são incapazes de se libertar. Uma vez que alguém está atolado em 
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fama e ganho, ele já não busca aquilo que é claro, o que é justo nem 

aquelas coisas que são belas e boas. Isso é assim porque o poder 

sedutor que a fama e o ganho têm sobre as pessoas é muito grande, 

e elas se tornam coisas para as pessoas buscarem por toda a sua 

vida e mesmo por toda a eternidade sem fim. Não é verdade?” (de 

‘O Próprio Deus, o Único VI’ em “A Palavra manifesta em carne”). “Então, 

Satanás usa a fama e o ganho para controlar os pensamentos do 

homem até que tudo em que consiga pensar seja fama e ganho. O 

homem luta por fama e ganho, passa por dificuldades por fama e 

ganho, suporta humilhação por fama e ganho, sacrifica tudo o que 

tem por fama e ganho e fará qualquer julgamento ou tomará 

qualquer decisão por fama e ganho. Dessa forma, Satanás 

aprisiona o homem com grilhões invisíveis. Esses grilhões são 

carregados pelas pessoas, e elas não têm força nem coragem para 

se livrar deles. Assim, sem saber, as pessoas carregam esses 

grilhões e caminham penosamente sempre adiante com grande 

dificuldade” (de ‘O Próprio Deus, o Único VI’ em “A Palavra manifesta em 

carne”). 

Após ler as palavras de Deus, a irmã comungou comigo sobre os fatos e a 

realidade de como Satanás usa a fama e o ganho para corromper o homem. 

Foi apenas então que entendi que todos aqueles que detêm poder neste 

mundo e que controlam a humanidade são forças malignas de Satanás, que 

as pessoas famosas e admiradas são reis do diabo que corrompem a 

humanidade e que o ateísmo de Marx e a teoria da evolução propagada por 

Darwin têm enganado e corrompido a humanidade ao extremo e levaram a 

humanidade a afastar-se de Deus e a traí-Lo. Foi apenas então que percebi 

que todos livros que eu tinha lido no passado estavam cheios do veneno, da 

filosofia e da lógica de Satanás. Se não fosse pela palavra de Deus, que me 

revelara como o diabo Satanás corrompeu a humanidade, eu ainda estaria 

sendo enganada e controlada por Satanás, lutando arduamente nas trevas. 

Não há nada de errado em ter ideais e ambições per se, mas no processo da 

busca do homem por seus ideais, Satanás usa todos os tipos de métodos para 

imbuir nos homens seus métodos e princípios de sobrevivência, seduzindo os 

homens a viver apenas por fama e lucro. Quando os homens se despendem e 
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buscam fama e ganho, eles deixam de buscar aquilo que é luz e como viver 

uma vida de sentido, porque a atração de fama e ganho são tão grandes para 

nós, e nós ficamos tão obcecados com isso que não temos como libertar a nós 

mesmos. Esses são os grilhões com os quais Satanás amarra nosso corpo, os 

esquemas ardilosos por meio dos quais Satanás corrompe os homens. 

Pensando no passado, na busca de superar meus colegas e ganhar dinheiro 

para conquistar a admiração de outros, eu tinha perdido meu senso de 

identidade, me transformado num máquina sem alma de fazer dinheiro e até 

sacrificado minha saúde em nome de fama e ganho sem o menor receio. Eu 

realmente tinha me tornado uma escrava de dinheiro, fama e lucro. Visto que 

eu estava sob o controle de uma visão equivocada da vida, expressada pelo 

ditado “Distinguir-se e honrar seus antepassados”, eu me esforcei muito para 

continuar lutando, sempre querendo ser melhor. Nunca estava satisfeita e só 

parei porque tinha levado meu corpo à beira do colapso e não tive outra 

escolha. A busca de fama e lucro realmente tinha tornado minha vida tão 

difícil e cansativa! Sem as revelações das palvras de Deus Todo-Poderoso, eu 

jamais teria descoberto que minha busca de fama e riqueza era errada e que 

é um dos métodos por meio dos quais Satanás prejudica as pessoas 

seriamente, muito menos teria enxergado através dos motivos sinistros e 

esquemas ardilosos por meio dos quais Satanás corrompe o homem. Depois 

disso, a irmã leu para mim várias passagens das palavras de Deus Todo-

Poderoso e, por meio de sua comunicação sobre a palavra de Deus e os 

diferentes métodos e meios que Satanás usa para corromper a humanidade, 

entendi que, devido à busca constante de fama e lucro ao longo desses anos, 

eu tinha sido tomada pela dor e, no fim, adoecido. Toda essa dor era o 

resultado de não crer em Deus e de não conhecer a verdade — eu tinha sido 

prejudicada e corrompida por Satanás! 

Depois disso, as irmãs vieram frequentemente para comungar comigo 

sobre as palavras de Deus. Aos poucos, fui convencida cada vez mais da obra 

de Deus dos últimos dias, desenvolvi algum discernimento em relação às 

maneiras como Satanás prejudica os homens e entendi que o mais importante 

é crer em Deus, ler as palavras de Deus, buscar a verdade e submeter-se ao 

governo e aos arranjos de Deus. Eu só receberia o elogio de Deus e viveria a 

vida mais significativa e alegre possível se vivesse dessa forma! Logo depois, 
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eu soube que uma das minhas colegas também tinha vindo para o Japão com 

seu marido para procurar um emprego e fazer dinheiro, mas, a despeito de 

ter ganho algum dinheiro, seu marido começou a experimentar algum 

desconforto físico e, mais tarde, não teve escolha senão voltar para casa 

receber tratamento. Após voltar para casa, exames revelaram que ele tinha 

câncer em estágio terminal. Após o diagnóstico, eles não quiseram voltar para 

o Japão para ganhar dinheiro. A família inteira estava vivendo em medo e 

pesar. O infortúnio da minha colega gerou em mim um senso profundo da 

fragilidade e preciosidade da vida do homem. Quando somos despojados de 

vida, o que adianta ter mais dinheiro? Dinheiro pode comprar vida? Certo dia, 

li as palavras de Deus Todo-Poderoso, que dizem: “As pessoas passam a 

vida correndo atrás de dinheiro e fama; elas tentam se agarrar a 

esses montes de palha, pensando serem seus únicos recursos, 

como se, ao tê-los, pudessem continuar a viver, pudessem isentar-

se da morte. Mas só quando estão perto de morrer elas percebem 

o quanto essas coisas estão distantes delas, quão fracas elas são 

em face da morte, quão facilmente se estilhaçam, quão solitárias e 

desamparadas estão, sem ter para onde se voltar. Elas percebem 

que a vida não pode ser comprada com dinheiro ou fama, que não 

importa o quanto uma pessoa seja rica, não importa o quanto sua 

posição seja elevada, todas as pessoas são igualmente pobres e 

irrelevantes diante da morte. Elas percebem que o dinheiro não 

pode comprar a vida, que a fama não pode apagar a morte, que 

nem o dinheiro nem a fama podem prolongar a vida de ninguém 

nem por um só minuto, um só segundo” (de ‘O Próprio Deus, o Único 

III’ em “A Palavra manifesta em carne”). As palavras de Deus me permitiram 

ver de forma ainda mais clara que Satanás usa dinheiro e fama para restringir 

e prejudicar os homens e para destruir a vida de muitas pessoas. Mas já que 

não conseguimos enxergar através dos esquemas de Satanás e não 

percebemos que dinheiro e fama são as ferramentas que Satanás emprega 

para atormentar a humanidade, somos inextricavelmente puxados para 

dentro do redemoinho e, involuntariamente, somos enganados e 

prejudicados por Satanás. Naquele momento, percebi como eu era sortuda 

por ter sido capaz de receber a obra de Deus Todo-Poderoso dos últimos dias. 
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Se eu não tivesse lido as palavras de Deus Todo-Poderoso, eu jamais teria 

enxergado através da verdade de como Satanás usa dinheiro e fama para 

prejudicar as pessoas e, mais cedo ou mais tarde, eu também teria sido 

engolida por Satanás. 

Enquanto eu estava indisposta, as irmãs da igreja me visitavam com 

frequência. Já que eu não podia mexer as costas, as irmãs me davam 

massagens e aplicavam ventosas. Uma das irmãs, que tinha treinamento 

médico, me mostrou quais pontos de acupuntura eu devia pressionar para 

aliviar a minha condição. Também ajudaram ativamente com minhas tarefas 

domésticas, cuidando de mim como se eu fosse da família. Como expatriada 

num país estrangeiro, eu não tinha ninguém por perto em quem pudesse me 

apoiar, por isso fiquei realmente comovida com o fato de essas irmãs 

cuidarem de mim — melhor do que meus próprios parentes teriam feito. Eu 

lhes agradeci repetidas vezes. Minhas irmãs, porém, me disseram: “Milhares 

de anos atrás, Deus nos predestinou e escolheu. Agora, Ele arranjou que 

nascêssemos nos últimos dias e, contanto que aceitássemos a obra de Deus 

dos últimos dias, seguíssemos juntas essa senda. Isso é o governo de Deus. Na 

verdade, já éramos uma família muito tempo atrás. Estávamos apenas 

separadas, e foi só agora que fomos reunidas”. Quando minhas irmãs 

disseram isso, não consegui controlar minhas emoções por mais tempo e as 

abracei, e lágrimas escorreram pelo meu rosto. Naquele momento, senti uma 

proximidade com minhas irmãs que não consigo descrever. Mais do que 

nunca, meu coração era ainda mais grato a Deus Todo-Poderoso. 

Gradativa e imperceptivelmente, minha saúde começou a melhorar. 

Após experimentar o tormento dessa doença, refleti sobre como eu estivera 

sob o controle da filosofia de vida de Satanás. Durante todo o tempo, tentei 

me destacar entre meus colegas, acreditando firmemente que, ao fazê-lo, eu 

seria capaz de levar uma vida de felicidade e seria objeto de admiração e 

inveja das pessoas em minha volta. No entanto, nunca imaginei que aquilo 

que obteria fosse dor e tristeza, sem um pingo de paz e felicidade. Agora que 

li as palavras de Deus e entendi a Sua vontade, não estou mais disposta a lutar 

contra o destino nem a buscar fama e lucro. Não é a vida que quero. Agora, 

além de ir ao trabalho, participo com frequência das reuniões, leio a palavra 

de Deus e compartilho minhas experiências e meu entendimento com meus 
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irmãos e irmãs. Também aprendi a cantar hinos. Levo uma vida feliz e ganhei 

um tipo de convicção e paz que nunca senti antes. 

Certo dia, durante meus devocionais, deparei-me com estas palavras de 

Deus: “Ao olhar para trás para a estrada que trilhou, ao relembrar 

cada etapa da sua jornada, a pessoa vê que em cada passo, quer a 

estrada tenha sido árdua ou fácil, Deus esteve guiando a sua senda, 

planejando-a. Foram os arranjos meticulosos de Deus, Seu 

planejamento cuidadoso, que a conduziram, sem ela saber, até 

hoje. Ser capaz de aceitar a soberania do Criador, de receber Sua 

salvação — que sorte imensa que é! […] Se a atitude em relação à 

soberania de Deus sobre a sina humana for ativa, então quando a 

pessoa olhar para atrás para a sua jornada, quando 

verdadeiramente começar a lidar com a soberania de Deus, ela 

desejará com maior sinceridade submeter-se a tudo que Deus 

arranjou, terá mais determinação e confiança para deixar Deus 

orquestrar sua sina, para parar de se rebelar contra Deus. Pois vê-

se que, quando alguém não compreende a sina, quando não 

entende a soberania de Deus, quando anda às cegas 

obstinadamente, cambaleando e tateando, através da neblina, a 

jornada fica muito difícil, dolorosa demais. Assim, quando as 

pessoas reconhecem a soberania de Deus sobre a sina humana, as 

inteligentes optam por conhecê-la e aceitá-la, por despedir-se dos 

dias penosos quando tentavam construir uma vida boa com suas 

duas mãos, em vez de continuarem a lutar contra a sina e 

perseguir suas pretensas metas de vida à sua maneira. Quando 

não se tem Deus, quando não se é capaz de vê-Lo, quando não se 

consegue reconhecer claramente a soberania de Deus, todo dia é 

sem sentido, sem valor e miserável. Onde quer que esteja, seja 

qual for o trabalho, os meios de vida e a busca de metas de uma 

pessoa, isso só lhe trará dor infindável e sofrimento irremediável, 

a ponto de ela não suportar olhar para trás. Só quando aceitar a 

soberania do Criador, se submeter a Seus arranjos e 

orquestrações e buscar a verdadeira vida humana, aos poucos ela 

se libertará de toda dor e todo sofrimento, se livrará de todo o 
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vazio da vida” (de ‘O Próprio Deus, o Único III’ em “A Palavra manifesta em 

carne”). Deus é o Criador, e os homens são Seus seres criados. A vida de cada 

pessoa está nas mãos de Deus, sob Seu arranjo e orquestração. Tudo que o 

homem obtém na vida está sob o controle de Deus e é pré-ordenado por Ele. 

A correria do homem certamente não é um fator determinante. O que quer 

que Deus conceda ao homem, é isso que ele conseguirá obter. Se Deus não 

fizer tal concessão, não importa o quanto o homem trabalhe, seus esforços 

serão em vão. É exatamente como dizem os ditados: “O homem planta a 

semente, mas é o Céu que determina a colheita” e “O homem propõe, Deus 

dispõe”. Em nossa vida, devemos, portanto, nos submeter à soberania e aos 

arranjos do Criador. Esse é o segredo da felicidade na vida e é nisso que 

consiste uma vida verdadeira! Ao mesmo tempo, entendi também que, 

independentemente da riqueza que uma pessoa possui ou da posição que 

ocupa, tudo isso são apenas bens mundanos. Ele não os trouxe consigo 

quando nasceu e não poderá levá-los consigo quando morrer. Quando ele se 

dedica à busca de fama e lucro, o que ele obtém no final é apenas vazio e 

sofrimento, e o resultado final é que ele é consumido por Satanás. Após ter 

alcançado esse entendimento, resolvi seguir um caminho diferente na vida, 

decidi recomeçar. Eu desejava apenas obedecer à orquestração e aos arranjos 

de Deus e entregar a segunda metada da minha vida às mãos de Deus, para 

que Ele a arranjasse. Eu deixaria de buscar riqueza e status para conquistar a 

admiração dos outros, em vez disso, buscaria ser alguém que obedece a Deus, 

eu realmente viveria para Deus e para retribuir o Seu amor. Agora, trabalho 

entre três e quatro horas por dia. Minha chefe é japonesa. Apesar de termos 

dificuldades linguísticas, minha chefe cuida bem de mim. Sempre que me 

instrui a fazer algo, ela usa palavras simples que eu consiga entender e nunca 

me pressiona. Sei que isso é a misericórdia e a bênção de Deus para mim. Sou 

muito grata. Ao mesmo tempo, entendi ainda melhor que o homem só terá 

uma vida relaxada e alegre se ele ouvir as palavras de Deus e se submeter aos 

Seus arranjos e orquestrações. 

Sempre que estou sozinha, lembro-me da senda que segui ao vir para 

diante de Deus. Sem a minha doença, eu não teria interrompido minha busca 

por dinheiro e fama e ainda seria totalmente uma máquina de fazer dinheiro 

no mundo, até que fosse cruelmente morta por Satanás sem jamais ter 



409 

 

pensado em me arrepender ou mudar os meus caminhos. Satanás usou fama 

e lucro para me prejudicar, fazendo com que eu adoecesse, mas Deus Todo-

Poderoso usou minha doença para me trazer para diante de Si, capacitando-

me a ver claramente através das palavras de Deus que Satanás é o culpado 

principal pela corrupção do homem e a reconhecer a natureza verdadeira do 

esquema de Satanás de usar dinheiro e fama para corromper e consumir o 

homem, levando-me a enxergar através de alguns aspectos do mundo. Eu 

sabia de onde o homem vinha e para onde estava indo, conhecia também a 

fonte do pecado e da depravação do homem e entendia como o homem devia 

levar uma vida de sentido. As palavras de Deus dizem: “Quando algumas 

pessoas começaram a acreditar em Deus, essa crença foi apenas 

por causa da doença. Essa doença é a graça de Deus para você; sem 

ela, você não acreditaria em Deus, e se você não acreditasse em 

Deus, não teria chegado tão longe — e, portanto, até essa graça é o 

amor de Deus” (de ‘Somente experimentando provações dolorosas é 

possível conhecer a beleza de Deus’ em “A Palavra manifesta em carne”). As 

palavras de Deus são realmente práticas. Foi apenas através do desastre que 

adquiri bênçãos! Hoje em dia, sob o suprimento e a orientação das palavras 

de Deus, eu me livrei dos laços de Satanás e tenho uma perspectiva correta da 

vida. Tenho seguido a senda correta da vida, e meu espírito tem sido 

maravilhosamente liberado. Deus é realmente tão sábio, tão onipotente! 

Agradeço a Deus Todo-Poderoso por amar-me e salvar-me! 
 

36. O despertamento espiritual de um cristão 

Por Lingwu, Japão 

Sou filha dos anos oitenta e nasci em uma família comum de agricultores. 

Meu irmão mais velho estava sempre indisposto e adoentado, desde pequeno. 

Meu pai se feriu em um acidente quando eu tinha 10 anos e ficou paralisado por 

dois anos depois disso. Para começar, a situação financeira de nossa família era 

precária e entramos pesadamente em dívidas tratando do meu pai. Nossos 

amigos e parentes temiam que jamais conseguíssemos pagar a dívida e não 

estavam predispostos a nos emprestar dinheiro. Desamparada, fui forçada a 

abandonar a escola aos 16 anos para trabalhar longe de casa. Em noites 

profundas e quietas, eu normalmente pensava: quando éramos pequenas, as 
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outras crianças, da mesma idade que eu, brincavam livremente depois da 

escola, enquanto eu tinha que estar nos campos fazendo trabalho agrícola; 

agora que crescemos, elas continuam indo à escola, agindo como crianças 

mimadas com seus pais, mas eu tive que começar a trabalhar muito cedo e 

suportar todos os tipos de dificuldade para sustentar a minha família. Naquela 

época, eu reclamava com meus pais sobre o porquê de terem me gerado e 

questionava por que eu tinha vindo a este mundo apenas para sofrer e me 

esfolar de trabalhar. Não havia, porém, nada que eu pudesse fazer a respeito 

senão aceitar essa realidade. Na época, meu maior desejo era trabalhar 

arduamente, ganhar dinheiro e possibilitar que meus pais vivessem 

confortavelmente e que não fossem mais desprezados pelos outros. 

No começo, trabalhei em uma fábrica particular de liga de alumínio. Por 

eu ser uma trabalhadora-mirim, meu chefe sempre cuidou bem de mim com 

relação à comida e moradia. Depois de um ano, achando que meu ordenado era 

muito baixo, decidi ir para o trabalho de pulverização de laca numa fábrica de 

móveis, algo que outras pessoas não queriam fazer. Na ocasião, não importava 

que tipo de trabalho estivesse fazendo, contanto que não violasse a lei, eu faria 

se com isso conseguisse ganhar mais dinheiro. Meu único objetivo era tornar-

me alguém com dinheiro, de modo que não tivesse que viver como uma pessoa 

pobre novamente. Depois disso, meus familiares me apresentaram a uma 

empresa que me ofereceu a oportunidade de deixar o país para trabalhar. 

Jamais tinha imaginado que, depois de alguns anos, eu iria para o exterior. 

Na primavera de 2012, tive meu desejo atendido quando vim para o Japão 

e comecei uma nova vida. Eu estava envolvida na indústria de construção naval 

e, por meio de um um programa de aprendizado, assinei um contrato de três 

anos com a empresa. Quando comecei a trabalhar, por não saber cozinhar, comi 

macarrão instantâneo por um mês, até que não aguentei mais. Fiquei tão 

enjoada que, toda vez que ia comer, ficava com vontade de vomitar. Fui, então, 

forçada a aprender a cozinhar. Não sei por quantos dias comi arroz meio cozido. 

No Japão, nós éramos estrangeiros e por isso era inevitável que os 

empregadores locais nos tratassem de forma um tanto injusta. Eles nos 

submetiam a trabalhos sujos, cansativos e perigosos. Especialmente enquanto 

estava pulverizando laca, eu ficava bastante assustada, pois, se o gás entrasse 

em contato com a chama, pegaria fogo e, se eu deixasse de prestar atenção por 
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um instante que fosse, poderia pôr em risco a minha vida. Não importava, 

porém, se estava sofrendo na vida ou correndo perigo no trabalho, já que eu 

pensava apenas em fazer mais dinheiro para enviar à minha família, conseguir 

comprar um carro e uma casa, e depois voltar para casa e ficar num patamar 

superior aos outros e não mais viver como uma pessoa pobre, desprezada pelos 

outros; eu de fato achava que meu sofrimento não era tanto assim. Três anos da 

minha vida se passaram como um piscar de olhos trabalhando lá e meu visto 

estava prestes a vencer. A empresa tinha uma política de renovar contratos, 

então, para ganhar mais dinheiro, optei por renovar o meu contrato e continuar 

trabalhando no Japão. O que me surpreendeu de maneira extremamente 

agradável foi que, não muito depois de renovar meu contrato, eu encontrei o 

evangelho do reino de Deus Todo-Poderoso. 

Em setembro de 2015, uma amiga que conheci no Japão me contou sobre 

a obra de Deus Todo-Poderoso nos últimos dias. Enquanto ela estava me 

falando sobre acreditar em Deus, não me pareceu interessante e pensei que isso 

fosse somente uma espécie de crença. Eu achava que acreditar em Deus não 

seria algo capaz de mudar o meu destino. Logo depois disso, contei à minha 

amiga sobre o meu próprio modo de pensar e então perguntei: “Será que 

acreditar em Deus pode mudar meu destino? Sou apenas uma pessoa 

malfadada; sofri muito desde pequena. Se tivesse dinheiro, eu não estaria 

sofrendo. Acho que agora a coisa mais real para mim é ganhar dinheiro. Para 

mim, acreditar em Deus é algo remoto”. Quando me ouviu falando dessa 

maneira, minha amiga leu para mim uma passagem da palavra de Deus: 

“Aonde você irá cada dia, o que você fará, o que ou quem você vai 

encontrar, o que você dirá, o que acontecerá com você — é possível 

predizer algo disso? As pessoas não podem prever todos esses 

acontecimentos e ainda menos controlar como eles se desenvolvem. 

Na vida, esses eventos imprevisíveis ocorrem o tempo inteiro e são 

ocorrências corriqueiras. Essas vicissitudes cotidianas e os modos 

como se desdobram, ou os padrões pelos quais se desenrolam, são 

lembretes constantes para a humanidade de que nada acontece ao 

acaso, de que o curso de desenvolvimento que essas coisas tomam, 

e sua inevitabilidade, não podem ser alterados pela vontade 

humana. Todo acontecimento transmite uma advertência do 



412 

 

Criador à humanidade, bem como envia a mensagem de que os seres 

humanos não podem controlar a própria sina; ao mesmo tempo, 

cada evento é uma refutação à ambição e ao desejo selvagem e fútil 

da humanidade de tomar sua sina nas próprias mãos. […] Dessas 

vicissitudes cotidianas às sinas de vidas humanas inteiras, não há 

nada que não revele os planos do Criador e a Sua soberania; não há 

nada que não envie a mensagem de que ‘a autoridade do Criador não 

pode ser superada’, que não transmita a eterna verdade de que ‘a 

autoridade do Criador é suprema’” (‘O Próprio Deus, o Único III’ em “A 

Palavra manifesta em carne”). Depois de ouvir isso, senti que essas palavras 

faziam muito sentido e eu não pude deixar de pensar que conseguir renovar 

meu contrato também parecia ser uma providência vinda dos Céu. Também me 

levaram a pensar sobre a casa em que nasci, sobre a vida com minha família, e 

que tudo o que aconteceu em torno de mim foram coisas inesperadas e sobre as 

quais eu não tive escolha. Tive a sensação de que em algum lugar existe um 

Soberano no controle. 

Minha amiga também me fez ler esta passagem da palavra de Deus: ‘O 

Próprio Deus, o Único III’ em “A Palavra manifesta em carne”, que fala a 

respeito de seis conjunturas que uma pessoa deve passar na vida: a primeira 

conjuntura, Nascimento; a segunda, Crescimento; a terceira, Independência; a 

quarta, Casamento; a quinta, Progênie; a sexta, Morte. Ao ler a palavra de Deus, 

fiquei maravilhada. Jamais imaginei que Deus falara tão claramente acerca do 

destino do homem e os fatos são, realmente, conforme descritos por Ele. A 

família onde a pessoa nasce não é, absolutamente, escolha sua, e não compete 

a ela escolher que tipo de pais ter. Depois que as pessoas crescem, o tipo de 

cônjuge que elas têm também não depende delas. Quanto mais eu ponderava a 

respeito, mais eu sentia que essas palavras eram muito práticas, e então 

comecei, em meu coração, a acreditar naquilo que Deus Todo-Poderoso havia 

dito. O destino não é algo que possa ser mudado pela própria pessoa. Desde 

então, comecei a ficar cada vez mais interessada em acreditar em Deus e a crer 

que Ele existe, e que o destino de uma pessoa não está sob seu próprio controle. 

Porém, por não saber muito a respeito de Deus, eu sentia que Ele estava muito 

distante de mim. Em uma experiência não muito depois disso, entretanto, eu 

senti genuinamente: Deus está ao meu lado, olhando por mim e me protegendo. 
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Estava chovendo naquele dia e cheguei ao trabalho pontualmente, como de 

hábito. Passava das 10h00 da manhã e eu estava no meu no canteiro de obras, 

quando, de repente, ouvi um estouro. Eu não sabia o que havia se espatifado no 

chão e senti calafrios de terror. Quando virei a cabeça para olhar, fiquei 

atordoada: vi que uma tubulação de ferro de 40 centímetros de diâmetro e 4 

metros de comprimento, pesando cerca de meia tonelada, havia caído de um 

guindaste. Caíra no chão a menos de meio metro de onde eu estava. De tão 

aterrorizada naquele momento, fiquei totalmente sem fala e demorou um pouco 

até eu me recuperar do choque. No meu coração eu estava gritando sem parar: 

“Obrigada, Deus! Obrigada, Deus!”. Se Deus não estivesse olhando por mim e 

me protegendo, a tubulação de ferro teria se espatifado diretamente sobre mim 

e minha vida insignificante teria acabado ali. 

Depois que saí do trabalho, conversando com os irmãos e irmãs sobre o 

que havia acontecido naquele dia, eles me comunicaram que tinha sido a 

proteção de Deus. Também leram para mim a palavra de Deus Todo-Poderoso: 

“Durante sua longa vida, basicamente todo indivíduo encontrou 

muitas situações perigosas e passou por muitas tentações. Isso é 

assim porque Satanás está bem ali ao seu lado, de olhos fixos em 

você constantemente. Ele gosta quando acontece um desastre com 

você, quando as calamidades o assolam, quando nada dá certo para 

você e gosta quando você é pego na rede de Satanás. Quanto a Deus, 

Ele está protegendo você constantemente, prevenindo que você 

sofra um infortúnio após o outro e um desastre após o outro. É por 

isso que Eu digo que tudo que o homem tem — paz e alegria, bênçãos 

e segurança pessoal — está, de fato, sob o controle de Deus e Ele guia 

e decide o destino de cada indivíduo” (‘O Próprio Deus, o Único VI’ em “A 

Palavra manifesta em carne”). Depois de ler a palavra de Deus, entendi que as 

pessoas vivem todos os dias na rede de Satanás. A qualquer momento, elas 

podem ser confrontadas com todo tipo de tentações perigosas de Satanás; 

podem se deparar com desastres, calamidades e uma diversidade de 

infortúnios. Sem Deus olhando por elas e as protegendo, as pessoas já teriam 

sido, há tempos, tragadas por Satanás. Pensando no perigo que encontrei em 

meu próprio trabalho, com uma tubulação de ferro de meia tonelada caindo e 

batendo no chão a apenas meio metro de mim, sei que isso não foi apenas sorte. 
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Foi Deus olhando por mim e me protegendo que me poupou dessa desgraça. 

Em todos esses anos, não sei quantas vezes desfrutei de Deus cuidando de mim 

e me protegendo, mas o tempo todo eu não conhecia a Deus e nem O adorava; 

eu realmente não tinha consciência. A partir daquele momento, entendi melhor 

a graça da salvação de Deus. Ter conseguido viver até o presente momento é 

tudo graças à mão amorosa de Deus a me guardar, e agradeço a Deus de 

coração. Também decidi no futuro fazer tudo o que puder para seguir a Deus. 

Nos dias subsequentes, frequentei as reuniões com irmãos e irmãs; líamos a 

palavra de Deus juntos, comunicávamos e compartilhávamos nossa experiência 

e conhecimento sobre as palavras de Deus, e cantávamos hinos em louvor a 

Deus. Estávamos livres e libertos em nossos corações, ajudando uns aos outros 

e dando assistência uns aos outros na vida espiritual. Nenhum deles me olhava 

com desprezo, nem havia quem desdenhasse dos pobres e adulasse os ricos, e 

eu sentia que era capaz de viver com dignidade. Enquanto eu morava em meio 

a essa grande, acolhedora e abençoada família da Igreja de Deus Todo-

Poderoso, ocorreram, lentamente, mudanças em minha vida. Eu não tinha mais 

a ansiedade, o sofrimento e o vazio que costumava ter. Sentia-me muito mais 

feliz e realizada do que no passado. 

Certo dia, aconteceu algo com um funcionário antigo em nossa empresa. 

Ele era japonês e tinha mais de dez anos de experiência na companhia. Tinha 

amplo conhecimento sobre conscientização e tecnologia de segurança. Naquele 

dia, ele estava conduzindo um caminhão de levantamento e transporte de 

cargas e executando um serviço a 20 metros do solo. No decorrer da operação, 

por falta de atenção ele deixou o gás liquefeito do caminhão vazar. Havia outro 

trabalhador acima dele fazendo uma soldagem e, de repente, uma faísca caiu e 

foi parar na roupa do condutor. Quando o gás que vazou entrou em contato com 

a faísca, rapidamente levantou uma chama e formou um incêndio. Muitas 

pessoas ali apenas olhavam fixamente para aquele velho trabalhador que estava 

sendo tragado pelas chamas, mas totalmente impotentes, incapazes de fazer 

qualquer coisa. Já era tarde demais para ir buscar alguém que pudesse salvá-lo 

e, em poucos minutos, ele foi consumido pelo fogo até morrer. Ao vermos essa 

tragédia acontecer, muitos nos compadecemos dele, e não pudemos deixar de 

pensar em nossas próprias vidas: para que, afinal, as pessoas estão vivendo? 

Por algo desse tipo ter acontecido tão perto de mim, eu verdadeiramente 
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percebi que, se a pessoa se afastou de Deus e não O tem olhando por ela e 

cuidando dela, então sua vida está desprotegida o tempo todo. A vida humana 

é tão frágil e vulnerável diante das calamidades! Eu senti profundamente que, 

não importa quanto know-how ou dinheiro uma pessoa tenha, ela não é 

responsável pelo seu próprio destino e muito menos consegue se salvar de 

desastres e da morte. 

Depois, li uma passagem da palavra de Deus: “Por causa da soberania 

e predestinação do Criador, uma alma solitária que começou sem 

nada em seu nome ganha pais e uma família, ganha a chance de se 

tornar membro da raça humana, a chance de experimentar a vida 

humana e ver o mundo; e ela também ganha a chance de 

experimentar a soberania do Criador, de conhecer a maravilha da 

criação pelo Criador e, acima de tudo, de conhecer e tornar-se 

sujeita à autoridade do Criador. Mas a maioria das pessoas não 

aproveita de fato essa oportunidade rara e fugaz. Esgota-se a energia 

digna de uma vida inteira lutando contra a sina, gasta-se todo o 

tempo de uma vida tentando alimentar a família e movendo-se de 

um lado para outro entre riqueza e status. As coisas que as pessoas 

entesouram são família, dinheiro e fama; elas veem isso como as 

coisas mais valiosas na vida. Todos se queixam de sua sina, mas 

empurram para o fundo da mente as questões que são mais 

imperativas de examinar e compreender: por que o homem está 

vivo, como o homem deveria viver, o que são o valor e o significado 

da vida. Durante a vida inteira, a despeito de quanto anos possam 

ser, as pessoas correm em busca de fama e fortuna, até a juventude 

ter fugido, até elas ficarem grisalhas e enrugadas; até verem que 

fama e fortuna não podem parar seu deslizar rumo à senilidade, que 

dinheiro não pode preencher o vazio do coração; até entenderem 

que ninguém está isento da lei do nascimento, do envelhecimento, 

da enfermidade e da morte, que ninguém pode escapar do que a sina 

tem reservado. Só quando são forçadas a enfrentar a conjuntura 

final da vida é que elas compreendem verdadeiramente que, mesmo 

se alguém possuir milhões em propriedades, mesmo que seja 

privilegiado e de posição social elevada, ninguém pode escapar da 
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morte, toda pessoa retornará à sua posição original: uma alma 

solitária, sem nada em seu nome” (‘O Próprio Deus, o Único III’ em “A 

Palavra manifesta em carne”). Depois que terminei de ler as palavras de Deus, 

eu fiquei profundamente mexida: o espírito das pessoas vem de Deus e é 

destinado por Ele a entrar no mundo dos homens. As pessoas, porém, ainda 

não querem acreditar e adorar a Deus, e não valorizam a oportunidade de 

experimentar a autoridade do Criador, mas apenas sabem viver em prol de 

fortuna, fama e família. Estão todas ocupadas, correndo e tentando 

extenuadamente lançar fora o arranjo de seu destino, mas o que conseguem 

obter buscando essas coisas? Quais dessas coisas — família, fama ou fortuna — 

podem salvar suas vidas quando a morte é iminente? Vejam a morte do meu 

velho colega de trabalho — não é a melhor demonstração desse fato? Pensando 

sobre aquilo que eu buscava no passado, não é a mesma coisa? Quando fui para 

o exterior para trabalhar, eu assumia qualquer tarefa, fosse suja, cansativa ou 

perigosa, apenas para ganhar mais dinheiro, fazer as pessoas terem-me em alta 

consideração e, assim, eu não sofreria a humilhação da pobreza. Mesmo tendo 

passado por todo tipo de sofrimento, nunca pensei em mudar esse modo de 

vida. Apenas segui a mesma estrada o tempo todo. Em meu coração, eu não 

sabia se havia um Deus, nem que o destino do homem está nas mãos de Deus. 

Eu dependia de mim mesma para mudar meu destino e me esforcei para 

escapar da orquestração e do arranjo de Deus destinados à minha vida. Não era 

o caminho para a ruína que eu estava seguindo? Se não fosse pela salvação de 

Deus ou por Ele olhar por mim e me proteger, temo que minha vida precária 

teria sido roubada de mim por Satanás há muito tempo. Mais do que isso: como 

minha vida poderia se tornar plena e significativa como é agora? Naquele 

momento, finalmente vi que o significado da vida não é buscar fortuna ou fama, 

não é procurar ficar à frente dos outros para que eles nos tenham em alta 

consideração, mas, sim, é entrar na presença de Deus e receber a Sua salvação. 

Somente adorando e obedecendo a Deus é que podemos nos libertar dos males 

de Satanás e viver em paz e com felicidade. Quanto mais penso dessa maneira, 

mais movida eu sou. Vejo que sou capaz de acreditar em Deus e isso é Deus me 

tratando com uma graça especial. Agradeço a Deus Todo-Poderoso por me 

salvar! 
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37. Encontrei a verdadeira felicidade 

Por Zhang Hua, Camboja 

Nasci em uma família de agricultores comuns. Mesmo que minha família 

não fosse rica, meu pai e minha mãe se amavam e me tratavam muito bem. 

Nossa vida familiar era bem abundante e abençoada. Depois que cresci, disse a 

mim mesma: “Preciso encontrar um marido que me trate bem e preciso ter uma 

família abençoada e feliz. Isso é o mais importante. Não busco riquezas, só 

preciso ter uma relação amorosa com meu marido e uma vida familiar 

tranquila”. 

Conheci meu marido através de um conhecido mútuo. Eu não gostava dele 

porque ele era bem baixinho, mas meu pai e minha mãe o viam com bons olhos. 

Eles disseram que ele tinha um bom coração e que me trataria bem. Vi que ele 

tratava as pessoas com muita sinceridade e parecia alguém que trataria bem sua 

família. Pensei: “Não importa que ele seja meio baixinho. Enquanto ele me 

tratar bem, está tudo certo”. Como resultado, concordei com o casamento e em 

1989 nos casamos. Depois de nos casarmos, meu marido me tratou com muito 

carinho e cuidou muito bem de mim. Eu também cuidei bem dele e pensava 

nele em tudo. Depois que nossas duas filhas nasceram, a fim de deixar que meu 

marido se sentisse tranquilo no trabalho, fiquei em casa para cuidar da família. 

Depois de um tempo, as duas saíram da aldeia para estudar. Aluguei um lugar 

para acompanhá-las enquanto estudavam. Se eu pudesse lidar com um 

determinado assunto, eu não incomodava meu marido com isso. Mesmo que às 

vezes fosse difícil e eu estivesse cansada, nossa relação como marido e mulher 

era preenchida com amor mútuo, carinho e consideração e vivíamos uma vida 

pacífica. Eu sentia que minha vida era muito abençoada. 

Naquela época, o dinheiro que meu marido ganhava era suficiente para 

cobrir nossas despesas diárias. Mesmo que nossa vida fosse um pouco difícil, 

nunca reclamei com ele. Achava que marido e mulher deviam compartilhar as 

alegrias e tristezas da vida. Depois disso, a situação econômica no trabalho do 

meu marido piorou e ele mal conseguia levar para casa metade do seu antigo 

salário. Logo, não podíamos pagar as taxas escolares das nossas filhas. Em um 

esforço para aliviar meu marido, pedia dinheiro emprestado aos nossos 

parentes com frequência. Eu pensava: “Essas dificuldades são temporárias. As 

coisas vão melhorar”. Por termos pego dinheiro emprestado por tanto tempo, 
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nossas dívidas ficaram cada vez maiores. Meu marido e eu sentimos que a 

pressão era muito grande. Em 2013, meu marido começou a pensar em ir para 

o exterior para ganhar dinheiro. Quando ouvi isso, embora estivesse relutante, 

pensei: “Se ele for para o exterior por dois ou três anos para ganhar dinheiro, 

podemos pagar algumas das nossas dívidas e melhorar nossa situação familiar. 

Além disso, nossas filhas estão crescendo e queremos dar-lhes um bom 

ambiente”. Para o bem da nossa família, concordei em deixá-lo ir ao exterior 

para trabalhar. 

Meu marido foi para o Camboja por três anos. Durante esse tempo, fiquei 

em casa e cuidei das crianças e dos nossos pais. No início, meu marido sempre 

ligava para casa e mostrava que se importava com a família. Ele também 

mandava dinheiro. Depois de um tempo, ele passou a ligar cada vez menos. No 

final, ficou tão grave que ele não enviava mais dinheiro para casa e se passava 

muito tempo até ele telefonar. Eu estava preocupada que algo tivesse 

acontecido com ele. Por isso, levei nossas filhas comigo para irmos vê-lo. 

Quando chegamos ao Camboja e vi que meu marido estava são e salvo, fiquei 

muito aliviada. Por ser nossa primeira vez no Camboja, eu estava preparada 

para ficar lá com nossas filhas por algum tempo e fazer companhia ao meu 

marido antes de voltarmos para casa. No entanto, descobri que cada vez que 

acompanhava meu marido fora de casa, as pessoas que o conheciam olhavam 

para mim com uma expressão estranha. Como não falávamos a mesma língua, 

eu não sabia o que elas estavam dizendo. Uma semana depois, meu marido 

trouxe uma criança estranha para me apresentar. Ele disse à criança: “Diga oi à 

sua tia”. Naquele momento, só consegui olhar fixamente porque não sabia o que 

estava acontecendo. Quando perguntei ao meu marido, ele me disse que era um 

filho que teve com uma mulher que conheceu no Camboja. Fiquei muito irritada 

e não tinha ideia do que fazer. Quando eu o censurei, ele respondeu banalmente: 

“Isso é muito comum. Muitas pessoas aqui fazem isso!” Quando o ouvi dizer 

isso, fiquei com tanta raiva que todo o meu corpo tremeu. Eu nunca teria 

imaginado que meu marido e eu nos amaríamos por tantos anos, e agora ele 

podia dizer algo tão frio e impiedoso e fazer algo que fosse tão descarado. Com 

raiva, eu o esbofeteei violentamente duas vezes. A traição dele foi como um 

trovão em um dia de céu claro. Eu não podia aceitar aquela situação e fiquei 

paralisada. Sentei no chão e chorei amargamente. Eu me perguntei 
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repetidamente: “Por que ele fez isso comigo? Onde está o marido que eu 

conhecia? Será que sua promessa de amor eterno, sua ternura e seu cuidado 

eram falsos?” Eu dei tudo para essa família. Nunca pedi ao meu marido para 

me dar dinheiro ou prazer material. Porém, agora…” Senti que tinha sido muito 

humilhada e meu coração estava sofrendo. Era como se eu não pudesse 

continuar vivendo. 

Nos dias seguintes, chorei todos os dias. Desprezei aquela mulher e aquela 

criança. Eu disse ao meu marido que queria me divorciar e estava preparada 

para levar minhas filhas para casa e deixar esta “família”. Além de o meu marido 

não concordar em se divorciar de mim, também não queria deixar aquela 

mulher. Mais tarde, eu soube que alguns membros da minha família já sabiam 

que meu marido tinha outra mulher e teve um filho com ela. Ninguém me 

contou nada a respeito. Senti ainda mais que não vivia com dignidade alguma. 

Eu me sacrifiquei muito por esta família. Nunca teria pensado que seria 

retribuída com traição e engano. Meu coração estava despedaçado. Essa traição 

já era muito dolorosa. O que dificultou ainda mais a minha aceitação foi que as 

pessoas que conheciam o meu marido olhavam para mim de maneira estranha 

e até me criticavam. Originalmente, foi meu marido quem me traiu e foi aquela 

mulher que destruiu minha família. No entanto, agora, aos olhos das outras 

pessoas, eu era a intrusa. Não consigo descrever a dor que senti naquele 

momento. O tempo se arrasta quando alguém está se sentindo miserável. 

Acabei perdendo mais de 10 kg. 

No momento em que eu estava totalmente desanimada, encontrei a 

salvação de Deus Todo-Poderoso dos últimos dias. Quando minha vizinha Lin 

Ting soube desse incidente, ela veio e pregou o evangelho para mim. Ela disse: 

“Creia em Deus. Ele pode ajudá-la”. No entanto, tendo sido influenciada pelo 

ateísmo, como eu poderia crer em Deus? Eu não lhe dei nenhuma resposta. 

Mais tarde, Lin Ting falou comigo mais uma vez: “Leia as palavras de Deus. Ele 

pode salvá-la e ajudá-la a se libertar da sua dor…” Ela disse as coisas com tanta 

sinceridade que fiquei emocionada. Senti vergonha de rejeitá-la mais uma vez 

e, com isso, recebi um exemplar do livro “A Palavra manifesta em carne”. Abri 

o livro e li a seguinte passagem: “A humanidade, tendo se desviado da 

provisão de vida do Todo-Poderoso, é ignorante do propósito da 

existência, mas ainda assim teme a morte. Ela está sem ajuda ou 
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apoio, mas ainda relutante em fechar os olhos, e ela se prepara para 

arrastar uma existência ignóbil neste mundo, um saco de carne sem 

nenhum senso da própria alma. Você vive desse modo, sem 

esperança, como fazem os outros, sem objetivo. Só o Santo da lenda 

salvará as pessoas, que, gemendo em meio ao sofrimento, anseiam 

desesperadamente por Sua chegada. […] Quando você estiver 

enfadado e quando começar a sentir um pouco da triste desolação 

deste mundo, não fique perdido, não chore. Deus Todo-Poderoso, o 

Vigia, abraçará a sua chegada a qualquer tempo” (‘O suspirar do Todo-

Poderoso’ em “A Palavra manifesta em carne”). Quando li as palavras sinceras 

de Deus, chorei e senti que Ele realmente entende a humanidade. Devido à 

traição do meu marido, eu queria morrer, mas não tive coragem de fazê-lo nem 

queria morrer assim. Perdi a direção e o propósito da minha vida e até queria 

desistir de mim mesma. Quando li as palavras de Deus, foi como se eu visse 

esperança na vida e meu coração tivesse encontrado paz. Mesmo que meu 

marido tivesse me traído, eu podia confiar em Deus. Eu não estava sozinha. 

Deus Todo-Poderoso disse: “Quando você estiver enfadado e quando 

começar a sentir um pouco da triste desolação deste mundo, não 

fique perdido, não chore. Deus Todo-Poderoso, o Vigia, abraçará a 

sua chegada a qualquer tempo”. Eu queria confiar em Deus porque eu era 

alguém que estava magoada e não tinha ninguém que se importasse comigo. Eu 

precisava do abraço Dele. Sentia que os dias eram muito dolorosos e cansativos. 

Eu não queria continuar assim. Já que Deus entende a humanidade tão bem, 

com certeza Ele poderia me afastar dessa dor de uma vez por todas. Por causa 

disso, comecei a ler as palavras de Deus junto com Lin Ting e aprendi a cantar 

hinos de adoração a Ele. Ela me disse: “Quando você estiver passando por 

tempos difíceis, ore a Deus e leia as palavras Dele. Ele pode consolar nosso 

coração ferido”. Fiz o que ela me disse. Quando vi os vídeos de músicas e de 

hinos que os irmãos e irmãs da Igreja de Deus Todo-Poderoso fizeram, comecei 

a me alegrar em meu coração. Especialmente quando vi o vídeo “A alegria na 

boa terra de Canaã”, pois meu coração pulou junto com os irmãos e irmãs que 

estavam cantando e dançando. A depressão e a dor em meu coração 

desapareceram gradualmente e um sorriso finalmente começou a surgir. De 

imediato, senti que esta era a família que eu realmente queria e que a alegria 
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genuína só podia ser encontrada com irmãos e irmãs. Como resultado, entrei 

para a Igreja de Deus Todo-Poderoso e desfrutei de uma vida de igreja junto 

com meus irmãos e irmãs. 

Mais tarde, li mais algumas palavras de Deus: “Satanás tira vantagem 

das tendências sociais para corromper o homem. Essas tendências 

sociais incluem muitas coisas. Algumas pessoas perguntam: ‘Elas se 

referem às roupas que vestimos? Referem-se à última moda, 

cosméticos, penteados ou comida gourmet?’. Elas são sobre essas 

coisas? Essas são parte das tendências, mas não desejamos falar 

sobre isso aqui. Desejamos apenas falar sobre as ideias que as 

tendências sociais trazem às pessoas, o modo como elas levam as 

pessoas a se comportarem neste mundo, as metas de vida e as 

perspectivas que elas trazem às pessoas. Essas coisas são muito 

importantes; elas podem controlar e influenciar o estado da mente 

do homem. Uma após a outra, todas essas tendências carregam uma 

influência maligna que degenera continuamente o homem, fazendo 

com que ele perca a consciência, a humanidade e a razão de modo 

contínuo, e que diminui sua moral e sua qualidade de caráter cada 

vez mais, ao ponto que podemos até dizer que a maioria das pessoas 

de agora não tem integridade, nem humanidade, tampouco tem 

consciência e muito menos razão. […] A maioria das pessoas, 

contudo, no meio de sua inconsciência, serão continuamente 

infectadas, assimiladas e atraídas por esse tipo de tendência, até que 

elas todas, sem se darem conta ou involuntariamente, o aceitam e se 

tornam todas submersas na tendência e controladas por ela. Para o 

homem que não possui o corpo e a mente sãos, que nunca sabe o que 

é a verdade, que não sabe a diferença entre coisas positivas e 

negativas, esse tipo de tendências, uma após a outra, fará com que 

todos desejem aceitar essas tendências, a visão de vida e os valores 

que vêm de Satanás. Ele aceita o que Satanás lhe diz sobre como 

abordar a vida e o modo de viver que Satanás lhe ‘concede’. Ele não 

tem a força, nem tem a habilidade, muito menos a consciência para 

resistir” (‘O Próprio Deus, o Único VI’ em “A Palavra manifesta em carne”). 

Quando li essa parte das palavras de Deus, pensei no que meu marido tinha me 
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dito: “Isso é muito comum. Muitas pessoas fazem isso aqui!” O pensamento e a 

opinião do meu marido não são retratados na verdade revelada pelas palavras 

de Deus de como as más tendências da sociedade corrompem e assimilam as 

pessoas? Antes de o meu marido deixar o país, ele podia cuidar da família dele, 

assim como de mim e das nossas filhas. Entretanto, em três curtos anos depois 

que saiu de casa para trabalhar, ele seguiu totalmente as más tendências da 

sociedade e traiu sua própria família. Então pensei: “Na sociedade atual, muitas 

mulheres não acham que ser uma amante é uma questão vergonhosa, mas uma 

grande capacidade e habilidade”. Muitos homens foram prejudicados pelo 

seguinte pensamento venenoso: “Boi amarrado também pasta”. De forma 

descarada, eles têm casos extraconjugais. Por não se desencorajarem pela 

vergonha, eles são motivados pela glória. Meu marido não quer se divorciar de 

mim, mas também não quer deixar a outra mulher. Ele não está sendo 

controlado por esse tipo de pensamento e perspectiva maléficos? Pela leitura 

das palavras de Deus Todo-Poderoso, eu pude entender isso: na verdade, todo 

mundo é vítima. Todos foram enganados pelos maus pensamentos de Satanás. 

É por isso que fomos corrompidos ao ponto de não termos moral e vergonha. O 

que as pessoas ganharam ao satisfazer seus próprios desejos egoístas? Elas 

obtiveram a felicidade verdadeira? Quanto ao meu marido e àquela mulher, não 

acho que sejam mais felizes do que eu. Além disso, nossas filhas são vítimas 

inocentes. A miséria que minha família encontrou não é o resultado da 

corrupção e dano de Satanás? Quando penso em mim mesma, se não 

encontrasse a salvação de Deus, eu também teria sido corroída pelas tendências 

malignas da sociedade. Já que meu marido encontrou outra mulher, achei que 

eu também poderia procurar outros homens. Eu não sou uma mulher 

indesejada em nenhum sentido. Sou grata por Deus ter me salvado no momento 

em que eu estava prestes a ser engolida por Satanás. Ele me permitiu vir diante 

Dele e receber Sua proteção. Caso contrário, eu teria sido arruinada pela maré 

do mal desta sociedade. 

Enquanto continuava a ler, as palavras de Deus disseram: “Porque a 

essência de Deus é santa, isso significa que somente por meio de 

Deus você pode caminhar na estrada certa e brilhante através da 

vida; somente por meio de Deus você pode conhecer o significado da 

vida, somente por meio de Deus você pode viver a humanidade real, 
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possuir a verdade, conhecer a verdade, e somente por meio de Deus 

você pode obter a vida a partir da verdade. Somente o Próprio Deus 

pode ajudá-lo a evitar o mal e libertá-lo do dano e controle de 

Satanás. Além de Deus, ninguém e nada podem salvá-lo do mar de 

sofrimento de maneira que você não sofra mais: isso é determinado 

pela essência de Deus. Somente o Próprio Deus o salva tão 

desinteressadamente, somente Deus é definitivamente responsável 

pelo seu futuro, por seu destino e por sua vida, e Ele arranja todas 

as coisas para você. Isso é algo que nada criado ou não criado pode 

alcançar. Pois nada que foi criado ou que não foi criado possui a 

essência de Deus tal como essa, nenhuma pessoa ou coisa tem a 

habilidade de salvá-lo ou de liderá-lo. Essa é a importância da 

essência de Deus para o homem” (‘O Próprio Deus, o Único VI’ em “A 

Palavra manifesta em carne”). A partir das palavras de Deus, senti Seu amor e 

Sua preocupação com a humanidade e também entendi que, embora Satanás 

possa usar todos os tipos de tendências sociais para nos corromper e prejudicar, 

Deus jamais desistiu de tentar nos salvar. Em vez disso, Deus está constante e 

silenciosamente nos protegendo, arranjando todos os tipos de situações 

diferentes para que possamos voltar para diante Dele e aceitar Sua salvação. 

Lembrando o momento em que tive que encarar a traição do meu marido, eu 

sabia que eu estava vivendo num estado de ressentimento e dor naquele tempo. 

Se não fosse pelo cuidado e a misericórdia de Deus, que usou Suas palavras para 

me consolar e encorajar para que eu pudesse enxergar as tramas e os esquemas 

enganosos que Satanás usa para corromper as pessoas e visse claramente o 

dano venenoso que as tendências malignas de Satanás causam em nós, eu teria 

continuado vivendo para sempre naquele estado de dor e ressentimento sem 

ser capaz de me libertar dele. Eu até teria me lançado em ruína só para 

apaziguar meu ressentimento interior. Tendo passado por essa experiência, não 

só experimentei o amor de Deus, mas também senti de verdade que apenas 

Deus pode salvar a humanidade de ser corrompida e danificada por Satanás e 

que apenas Deus pode nos guiar para a senda da luz através da vida. Graças a 

Deus Todo-Poderoso por me salvar daquele abismo de dor! 

Hoje, enquanto continuo lendo mais das palavras de Deus, entendo um 

pouco da verdade e posso compreender muitas situações. Não odeio mais o meu 
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marido ou aquela mulher. Eles são livres para escolherem o tipo de vida que 

querem viver. Quanto aos parentes e amigos, consigo lidar com eles com calma. 

Não culpo mais meus parentes porque todos nós fomos corrompidos por 

Satanás e somos suas vítimas. Atualmente, participo de reuniões com meus 

irmãos e irmãs com frequência. Lemos as palavras de Deus, comunicamo-nos e 

partilhamos nossas experiências individuais. Nós nos beneficiamos 

diariamente das palavras de Deus. Temos paz e alegria em nosso coração e 

nossas vidas estão cheias de esperança. Obrigada, Deus Todo-Poderoso, por me 

guiares pela senda correta da vida e por me dares uma família genuína. Aqui 

encontrei a verdadeira felicidade! Quero seguir a Deus para sempre! 
 

38. Um casamento feliz começa com a aceitação da 

salvação de Deus 

Por Zhui Qiu, Malásia 

Sou esteticista e meu marido é fazendeiro; nós nos conhecemos na Malásia 

em um festival de arremesso de laranjas, uma atividade tradicional para 

mulheres à procura do seu amor. Nosso casamento, testemunhado por um 

pastor, foi realizado em uma igreja um ano depois. Eu fiquei profundamente 

comovida com a oração do pastor por nosso casamento e, embora eu não fosse 

religiosa, implorei silenciosamente a Deus: “Que esse homem me ame fielmente, 

cuide de mim e seja meu companheiro pelo resto da vida.” 

Depois de iniciar a vida de casada, os conflitos entre meu marido e eu 

surgiram um após o outro. Ele saía de casa às 4h todas as manhãs para vender 

legumes e só voltava depois das 19h, mas eu não saía do trabalho antes das 22h. 

Tínhamos pouquíssimo tempo juntos. Toda vez que eu arrastava meu corpo 

exausto de volta para casa, eu esperava muito receber do meu marido alguma 

atenção, cuidado e compreensão; eu queria que ele me perguntasse como tinha 

sido o trabalho, se eu estava feliz ou não. Mas, para minha decepção, 

praticamente toda vez que eu chegava em casa do trabalho, se ele não estava 

assistindo TV, ele estava brincando no celular, e às vezes nem se importava em 

me cumprimentar. Era como se eu nem existisse. Isso me deixou realmente 

desanimada e, pouco a pouco, fiquei insatisfeita com meu marido. 

Certa vez, eu me desentendi com um cliente e fiquei realmente irritada e 

me senti injustiçada. Depois de chegar em casa, falei sobre isso com meu 
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marido, esperando que ele me consolasse, mas, para minha surpresa, enquanto 

jogava no celular, ele mal tomou conhecimento de mim, mal prestou atenção. 

Então baixou a cabeça e voltou a se concentrar no celular. Sua completa 

indiferença em relação a mim foi realmente irritante, então fui até ele e gritei: 

“Você é feito de pedra? Você nem consegue conversar?  Você se importa com 

alguém?” Vendo-me com tanta raiva, ele se recusou a responder. Quanto mais 

ele me ignorava, mais minha raiva aumentava. Insisti muito com ele, 

absolutamente determinada a fazê-lo dizer alguma coisa. Inesperadamente, ele 

de repente gritou comigo: “Você já não disse o suficiente?” Isso me fez sentir 

ainda mais irritada e ainda mais ofendida, então continuei tentando 

argumentar com ele. Finalmente, ele simplesmente se recusou a dizer qualquer 

coisa, então nossa discussão acabou. Houve outra ocasião em que eu reclamei 

com meu marido sobre algo que me chateou no trabalho, pensando que ele 

tentaria me fazer sentir melhor, mas ele respondeu abruptamente, frio como 

gelo: “São necessários dois para dançar o tango. Tudo o que você vê são os 

problemas de outras pessoas - por que você não se enxerga?” Meu humor piorou 

instantaneamente, e eu não pude deixar de criticá-lo. Cheia de ressentimento, 

pensei: “Que tipo de pessoa ele é? Por que eu me casei com alguém como ele? 

Ele não tem absolutamente nenhuma consideração pelos meus sentimentos — 

ele não tem uma única palavra de consolo para mim!” Desde então, eu 

raramente compartilhava com ele o que acontecia no trabalho. Depois, em 

algum momento, ele tentou me perguntar sobre meu trabalho, mas nunca tive 

vontade de dar qualquer atenção a ele. Aos poucos, ele parou de me perguntar 

sobre qualquer coisa. Chegamos a ter cada vez menos assuntos comuns de 

conversa, e sempre que algo frustrante acontecia, eu procurava um amigo 

disposto a me ouvir. Às vezes eu ficava até tarde conversando com alguém e não 

chegava em casa antes da meia-noite. Mesmo quando chegava em casa tão tarde, 

ele não parecia se importar, mas apenas dizia que eu estava tratando nossa casa 

como um hotel. Eu me senti muito chateada e minha insatisfação com meu 

marido aumentou, levando-nos a brigar e discutir com muita frequência. Nós 

dois estávamos sofrendo. Como não queria que as coisas continuassem assim, 

eu decidi encontrar uma chance de ter uma boa conversa com ele. 

Um dia, depois do jantar, eu perguntei a ele: “Você realmente não pode me 

suportar, pode? Por que você nunca presta atenção em mim? Se você tiver 
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algum problema comigo, seja sincero.” Quando ele não disse uma palavra em 

resposta, eu fiquei insistindo. Surpreendentemente, ele gritou comigo, irritado: 

“Pare de me fazer todas essas perguntas! Tudo é um problema para você - eu 

estou cansado disso!” Obter esse tipo de resposta dele despertou minha própria 

raiva, e começamos a discutir novamente, batendo boca um com o outro. Isso 

continuou por um tempo até que ele se levantou e me deu um empurrão; eu 

perdi o equilíbrio e caí no sofá. Ver que meu marido levantaria uma mão contra 

mim partiu meu coração. Eu pensei: “Este é o marido que eu escolhi com tanto 

cuidado? Este é o casamento no qual depositei tantas esperanças? Como ele 

pôde me tratar desse jeito?” A partir desse ponto, eu não esperei mais nada dele. 

Em abril de 2016, por puro acaso, uma irmã compartilhou o evangelho do 

Senhor Jesus comigo. Ela disse que o Senhor nos ama e que foi pregado na cruz 

para nos salvar. Eu fiquei realmente comovida pelo Seu amor e assim aceitei o 

evangelho do Senhor. Quando falei com meu pastor mais tarde sobre os 

problemas do meu casamento, ele me disse: “Não podemos mudar ninguém, a 

menos que nós mudemos primeiro. Devemos seguir o exemplo do Senhor Jesus 

e praticar tolerância e paciência com os outros”. Então, comecei a tentar me 

mudar. Eu voltava para casa assim que saía do trabalho e limpava a casa e, às 

vezes, quando meu marido me ignorava e eu estava prestes a perder a paciência, 

orava ao Senhor, pedindo a Ele que me concedesse tolerância e paciência. Nas 

vezes em que eu não conseguia me controlar e discutia com meu marido, depois 

eu tentava dar o primeiro passo para acalmar as coisas. Vendo as mudanças que 

tinham ocorrido em mim, meu marido também começou a crer no Senhor. 

Assim que ambos nos tornamos crentes, discutíamos com menos frequência e 

nos comunicávamos mais. Fiquei cheia de gratidão ao Senhor depois de ver Sua 

salvação pessoal por nós. 

Mas o tempo foi passando e continuávamos incapazes de controlar nosso 

humor. Às vezes, as disputas domésticas ainda surgiam e, principalmente 

quando a outra pessoa estava de mau humor, nenhum de nós era capaz de 

praticar tolerância e paciência; em consequência disso, nossas brigas se 

tornaram cada vez mais intensas. Meu coração ficava cheio de dor após cada 

discussão, e eu orava ao Senhor: “Senhor, Tu nos ensinas a ser tolerantes e 

pacientes, mas parece que eu simplesmente não consigo fazer isso. Quando vejo 

meu marido fazendo algo que não gosto, sinto-me realmente descontente com 
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ele. Senhor, o que devo fazer?” Mais tarde, comecei a frequentar todas as aulas 

organizadas pela igreja na esperança de encontrar uma senda de prática, mas 

isso não me trouxe o que eu esperava. Pedi ajuda ao líder do grupo, que 

simplesmente disse: “Minha esposa e eu também discutimos com frequência. 

Até Paulo disse: ‘Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita 

bem algum; com efeito o querer o bem está em mim, mas o efetuá-lo não está’ 

(Romanos 7:18). Ninguém tem uma solução para o problema que enfrentamos 

no ciclo de pecar e confessar constantemente. Tudo o que podemos fazer é orar 

ao Senhor e pedir Sua misericórdia”. Ouvi-lo dizer isso me deixou confusa: será 

que estávamos condenados a passar o resto de nossas vidas atolados em conflito? 

Em março de 2017, meu marido, que sempre foi taciturno, de repente se 

transformou em um conversador animado. Além disso, ele compartilhava 

comigo com frequência sua compreensão das escrituras, e o que mais me 

surpreendeu foi que aquilo que ele compartilhava era realmente cheio de luz. 

Eu fiquei perplexa; era como se, de repente, ele tivesse se tornado uma pessoa 

diferente, e as coisas que ele estava dizendo eram realmente perspicazes. Eu 

realmente queria descobrir o que estava acontecendo. Um dia, descobri 

acidentalmente que ele era membro de um grupo em um aplicativo de mídia 

social e, sem demora, perguntei sobre o que ele estava conversando com eles. 

Com um olhar muito sério em seu rosto, ele me disse que estava considerando 

a obra dos últimos dias de Deus Todo-Poderoso, que o Senhor Jesus já havia 

retornado e que Seu nome era Deus Todo-Poderoso. Ele disse que Deus Todo-

Poderoso já havia proferido milhões de palavras e estava fazendo a obra de 

julgamento e purificação da humanidade nos últimos dias. Ele também disse 

que isso cumpria esta profecia bíblica: “Porque já é tempo que comece o 

julgamento pela casa de Deus” (1 Pedro 4:17). Meu marido me disse que, 

quando buscamos a aparição e a obra de Deus, precisamos nos concentrar em 

ouvir a voz de Deus, em vez de nos apegar cegamente às nossas noções e 

imaginações. Se não buscarmos a verdade, mas apenas esperarmos 

passivamente pela revelação de Deus, não poderemos acolher o retorno do 

Senhor. Ouvir isso me surpreendeu e parecia inconcebível. Mais tarde, ocorreu-

me que, certa vez, eu ouvira um pastor indiano dizer que, se alguma vez 

ouvíssemos algo sobre a volta do Senhor, deveríamos procurar com o coração 

aberto e investigar com seriedade; não podíamos confiar em nossas noções e 
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imaginações e apenas julgar cegamente. Então, fiz uma oração ao Senhor: 

“Senhor, se Deus Todo-Poderoso realmente for o Teu retorno, por favor, me 

conduz e me guia para que eu possa buscar a verdade e investigar isso com um 

coração aberto. Caso contrário, protege meu coração para eu não me afastar de 

Ti. Amém!” 

Abri a Bíblia depois dessa oração e vi isto em Apocalipse 3:20: “Eis que 

estou à porta e bato; se alguém ouvir a Minha voz, e abrir a porta, 

entrarei em sua casa, e com ele cearei, e ele Comigo”. Eu tive um súbito 

momento de inspiração e senti que era o Senhor falando comigo, dizendo-me 

que, quando Ele voltasse, Ele bateria à minha porta; eu senti que era Ele me 

ordenando que ouvisse Sua voz e abrisse a porta. Foi exatamente como no caso 

das virgens sábias da Bíblia que se apressaram a receber o noivo quando 

ouviram sua voz. Pensei então em João 16:12-13: “Ainda tenho muito que 

vos dizer; mas vós não o podeis suportar agora. Quando vier, porém, 

Aquele, o Espírito da verdade, Ele vos guiará a toda a verdade; 

porque não falará por Si Mesmo, mas dirá o que tiver ouvido, e vos 

anunciará as coisas vindouras”. Ao refletir sobre esses versículos das 

Escrituras, um sentimento de excitação brotou dentro de mim. Eu percebi que, 

muito tempo atrás, o Senhor nos havia dito que, ao voltar, Ele proferiria mais 

palavras e nos concederia a verdade. E a obra dos últimos de Deus Todo-

Poderoso consiste em expressar palavras para julgar e purificar a humanidade 

— será que Deus Todo-Poderoso realmente é o Senhor Jesus que retornou? Se 

o Senhor realmente voltou e expressou verdades para resolver todas as 

dificuldades da humanidade, então há esperança de escaparmos dos laços do 

pecado. Então, os problemas entre meu marido e eu poderiam ser resolvidos? 

Sem perder tempo, pedi ao meu marido que me colocasse em contato com 

irmãos e irmãs da Igreja de Deus Todo-Poderoso; eu também queria investigar 

a obra dos últimos dias de Deus Todo-Poderoso. 

Durante uma reunião, alguns irmãos e irmãs da Igreja de Deus Todo-

Poderoso selecionaram alguns versículos da Bíblia para comungar comigo 

sobre vários aspectos da verdade, como a forma da volta do Senhor, o novo 

nome do Senhor e a obra que Ele fará. Sua comunicação foi incrivelmente 

convincente e completamente nova para mim. Eu realmente queria saber mais 

sobre a obra do Senhor dos últimos dias, então eu orei a Deus repetidamente, 
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pedindo que Ele me iluminasse para que eu pudesse entender as palavras de 

Deus. Ao ler as palavras de Deus e ouvir a comunicação dos irmãos, eu 

gradualmente adquiri uma compreensão do objetivo de Deus em Sua gestão da 

humanidade, dos três estágios da Sua obra para salvar a humanidade e o 

desfecho e destino da humanidade. Enquanto analisava a obra dos últimos dias 

de Deus Todo-Poderoso, eu ainda não conseguia deixar de brigar com meu 

marido por causa de ninharias. Depois do fato, eu realmente me sentia culpada 

e chateada e me perguntava: “Por que nunca consigo pôr em prática as palavras 

de Deus?” Isso me deixou perplexa. Certa vez, numa reunião, perguntei a uma 

irmã: “Por que meu marido e eu estamos sempre discutindo? Por que não 

conseguimos conviver pacificamente?” Ela encontrou algumas passagens das 

palavras de Deus para mim. “Antes de o homem ser redimido, muitos 

dos venenos de Satanás já estavam plantados dentro dele e, depois 

de milhares de anos de ser corrompido por Satanás, o homem já tem 

dentro de si uma natureza estabelecida que resiste a Deus. Portanto, 

quando o homem foi redimido, isso não é nada mais do que um caso 

de redenção, na qual o homem é comprado por um alto preço, mas 

a natureza venenosa dentro dele não foi eliminada. O homem que é 

contaminado assim deve sofrer uma mudança antes de ser digno de 

servir a Deus. Por meio dessa obra de julgamento e castigo, o 

homem conhecerá por completo a substância imunda e corrupta 

dentro de si mesmo, e ele poderá mudar completamente e se tornar 

limpo. Só assim o homem pode se tornar digno de retornar diante 

do trono de Deus” (de ‘O mistério da encarnação (4)’ em “A Palavra 

manifesta em carne”) “Embora Jesus tenha feito muita obra entre os 

homens, Ele apenas completou a redenção de toda a humanidade e 

tornou-Se oferta pelo pecado dos homens e não livrou o homem de 

todo o seu caráter corrupto. Salvar o homem plenamente da 

influência de Satanás não exigiu apenas que Jesus tomasse os 

pecados do homem como oferta pelo pecado, mas também exigiu 

que Deus fizesse uma obra maior para livrar o homem 

completamente de seu caráter, que foi corrompido por Satanás. E 

assim, depois que os pecados do homem foram perdoados, Deus 

voltou para a carne para guiar o homem até a nova era e começou a 
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obra do castigo e julgamento, e essa obra tem trazido o homem a um 

reino superior. Todo aquele que se submete ao Seu domínio 

desfrutará de uma verdade maior e receberá bênçãos maiores. Eles 

viverão verdadeiramente na luz e ganharão a verdade, o caminho e 

a vida” (de ‘Prefácio’ em “A Palavra manifesta em carne”). 

Ela então compartilhou a seguinte comunicação: “No começo, Adão e Eva 

viviam felizes diante de Deus no Jardim do Éden. Não havia discussões; não 

havia sofrimento. Mas depois de ouvirem a serpente e comerem o fruto da 

árvore do conhecimento do bem e do mal, eles se afastaram de Deus e o traíram, 

perdendo o cuidado e a proteção de Deus e vivendo sob o poder de Satanás. Foi 

então que começaram os dias de tristeza e sofrimento. Tem sido assim até agora, 

e nos tornamos cada vez mais profundamente corrompidos por Satanás. 

Estamos cheios de caracteres satânicos e corruptos; todos somos incrivelmente 

arrogantes, egoístas, enganosos e obstinados. Somos egocêntricos em todas as 

coisas, sempre querendo que os outros nos escutem. É por isso que as pessoas 

brigam entre si e se matam. Até pais e filhos, maridos e esposas não têm 

tolerância e paciência uns com os outros e não são capazes de se relacionar 

harmoniosamente — falta-nos a consciência e a razão mais básicas. Embora 

tenhamos sido redimidos pelo Senhor Jesus, apesar de orarmos ao Senhor, 

confessarmos e nos arrependermos, e apesar de trabalharmos duro para aderir 

aos ensinamentos do Senhor, ainda assim não conseguimos deixar de pecar e 

resistir a Deus. Isso porque o Senhor Jesus realizou apenas a obra de redimir a 

humanidade; Ele não realizou a obra de salvar e purificar completamente a 

humanidade. Aceitar a salvação do Senhor Jesus significa apenas que não 

somos mais do pecado e que temos a oportunidade de comparecer diante do 

Senhor em oração, de receber Sua misericórdia e de obter o perdão dos nossos 

pecados. No entanto, não fomos purificados dos nossos caracteres corruptos. 

Nossa natureza pecaminosa ainda está profundamente enraizada em nós; ainda 

precisamos que Deus volte nos últimos dias e realize o estágio da obra de 

purificar e transformar a humanidade, resolvendo assim o problema da nossa 

natureza pecaminosa. E agora, mais uma vez, Deus se tornou carne, 

expressando as palavras para fazer a obra de julgamento e limpeza para nos 

salvar completamente dos nossos caracteres corruptos e permitir que 

escapemos da influência de Satanás e sejamos totalmente salvos. Enquanto 
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acompanharmos a nova obra de Deus, aceitarmos o julgamento e o castigo de 

Suas palavras, buscarmos a verdade e colocarmos em prática as palavras de 

Deus, nossos caracteres corruptos serão gradualmente transformados. Essa é a 

única maneira de sermos capazes de viver uma verdadeira semelhança humana 

e só então seremos capazes de alcançar harmonia em nossas interações com os 

outros.” 

Finalmente eu percebi pelas palavras de Deus e pela comunicação dessa 

irmã que a razão de estarmos sempre vivendo nesse estado de pecar e depois 

confessar era porque, embora o Senhor Jesus tivesse feito a obra de redimir a 

humanidade, nossos pecados como crentes foram meramente perdoados; nossa 

natureza pecaminosa interior, no entanto, ainda estava profundamente 

enraizada, e nosso caráter satânico ainda não havia sido purificado. Um 

exemplo perfeito é como eu pretendia praticar paciência e tolerância de acordo 

com os ensinamentos do Senhor, mas assim que meu marido dizia ou fazia algo 

de que eu não gostava, eu não conseguia deixar de perder a paciência. Eu 

simplesmente não conseguia me controlar, não importava o que fosse. Sem a 

obra de Deus para nos salvar, é impossível nos livrarmos do nosso caráter 

satânico e corrupto confiando em nossos próprios esforços. E agora, Deus 

encarnou mais uma vez, vindo para realizar a obra de julgar e purificar a 

humanidade. Ao aceitar a nova obra de Deus e realmente buscar a verdade, 

temos a oportunidade de alcançar a transformação de caráter. Senti-me 

realmente emocionada e incrivelmente grata pela misericórdia do Senhor, que 

me permitiu ouvir Sua voz. Mas eu ainda não estava totalmente convencida — 

eu sabia que, dessa vez, Deus veio para proferir palavras para nos purificar e 

nos transformar, mas como as palavras podem julgar e purificar nosso caráter 

corrupto? Desse modo, expliquei minha confusão. 

A irmã leu outra passagem das palavras de Deus para mim. “Nos últimos 

dias, Cristo usa uma variedade de verdades para ensinar o homem, 

expor a essência do homem e dissecar suas palavras e ações. Essas 

palavras abrangem várias verdades: o dever do homem, como o 

homem deveria obedecer a Deus, como o homem deveria ser leal a 

Deus, como o homem deve viver a humanidade normal, bem como 

a sabedoria e o caráter de Deus e assim por diante. Essas palavras 

são todas dirigidas à essência do homem e ao seu caráter corrupto. 
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Em especial, essas palavras que expõem como o homem desdenha 

de Deus são faladas em relação a como o homem é a corporificação 

de Satanás e uma força inimiga contra Deus. Ao realizar Sua obra de 

julgamento, Deus não só torna clara a natureza do homem com 

apenas algumas palavras; Ele também expõe, trata e poda no longo 

prazo. Esses métodos de exposição, tratamento e poda não podem 

ser substituídos por palavras comuns, mas pela verdade que o 

homem absolutamente não possui. Apenas métodos desse tipo são 

considerados julgamento; só por meio de julgamento desse tipo é 

que o homem pode ser subjugado e completamente convencido a se 

submeter a Deus e, além disso, ganhar verdadeiro conhecimento de 

Deus. O que a obra de julgamento produz é o entendimento do 

homem da verdadeira face de Deus e da verdade sobre a própria 

rebelião. A obra de julgamento permite que o homem ganhe 

bastante entendimento da vontade de Deus, do propósito da obra de 

Deus e dos mistérios que lhe são incompreensíveis. Também 

permite que o homem reconheça e conheça sua substância corrupta 

e as raízes de sua corrupção, bem como descubra a fealdade do 

homem. Esses efeitos são todos produzidos pela obra de julgamento, 

pois a substância dessa obra é, de fato, a obra de abrir a verdade, o 

caminho e a vida de Deus a todos aqueles que têm fé Nele. Essa obra 

é a obra de julgamento realizada por Deus” (de ‘Cristo realiza a obra do 

julgamento com a verdade’ em “A Palavra manifesta em carne”). 

Ela passou a compartilhar mais coisas comigo. “As palavras de Deus 

explicam claramente para nós como Ele faz a obra do julgamento. Ele usa 

palavras para julgar e purificar a humanidade; Ele usa principalmente palavras 

para revelar e dissecar diretamente nossa natureza e essência corruptas e nosso 

caráter satânico. Ele também nos disse claramente como devemos nos 

submeter e adorar a Deus, como viver a humanidade apropriada, como buscar 

a verdade para alcançar uma mudança de caráter, como ser uma pessoa honesta 

e qual é a vontade de Deus e quais são as exigências para as pessoas. Ele nos 

disse de que tipo de pessoas ele gosta e que tipo de pessoas ele elimina, e mais. 

Ele também estabelece pessoas, eventos, coisas e ambientes para podar e lidar 

conosco, para nos testar e refinar. Isso expõe nosso caráter corrupto e nos 
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obriga a comparecer diante de Deus e buscar a verdade, a aceitar o julgamento 

e o castigo de Suas palavras e a refletir e conhecer a nós mesmos. Quando 

aceitamos as palavras de julgamento e castigo de Deus, sentimos que Ele está 

falando conosco, frente a frente, vividamente, revelando totalmente nossa 

rebeldia e resistência a Ele, nossos motivos incorretos e nossas noções e 

imaginações. Somente então podemos ver que nossa natureza e essência são 

cheias de arrogância, presunção, engano, desonestidade, egoísmo e desprezo. 

Vemos que nos falta inteiramente um coração de reverência a Deus e que 

vivemos inteiramente baseados em nossa natureza satânica e corrupta, que 

tudo o que revelamos é nosso caráter satânico e que nos falta totalmente a 

semelhança humana. Começamos a nos odiar e a sentir desprezo por nós 

mesmos do fundo do nosso coração e desejamos não viver mais sob a influência 

de Satanás e ser manipulados e magoados por Satanás. Além disso, através do 

julgamento e castigo de Deus, vemos a essência santa de Deus e Seu caráter 

justo, que não tolera ofensas. Um coração de reverência a Deus se desenvolve 

dentro de nós, e nós nos tornamos dispostos a colocar a verdade em prática para 

satisfazer a Deus. Quando começamos a praticar a verdade, o caráter 

benevolente e misericordioso de Deus aparece para nós. Ao ler continuamente 

as palavras de Deus e experimentar Seu julgamento e castigo, ganhamos uma 

compreensão mais profunda de nossa própria natureza corrupta, entendemos 

melhor as verdades expressas por Deus e nos tornamos ainda mais dispostos a 

aceitar e nos submeter a Seu julgamento e castigo, a abandonar a carne, colocar 

a verdade em prática e satisfazer a Deus. Nós revelamos cada vez menos 

corrupção, praticar a verdade se torna cada vez mais fácil, e gradativamente 

trilhamos a senda de temer a Deus e evitar o mal. Ao experimentar o julgamento 

e o castigo das palavras de Deus, todos nós podemos confirmar do fundo do 

nosso coração que essa é a panaceia que nos salva e nos cura de nosso caráter 

corrupto. Este é o verdadeiro amor de Deus por nós, seres humanos corruptos 

e, sem experimentar o julgamento e o castigo das palavras de Deus, nunca 

seremos capazes de viver uma verdadeira semelhança humana”. 

As palavras de Deus e a comunhão da irmã tiveram um enorme impacto 

sobre mim. Eu senti que a obra de julgamento e castigo de Deus nos últimos 

dias é realmente muito prática, e, se quisermos que nosso caráter corrupto seja 

transformado, devemos experimentar o julgamento e castigo das palavras de 
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Deus. Caso contrário, viveremos para sempre no ciclo de pecar e depois 

confessar e nunca escaparemos dos laços do pecado. Então, fiz uma oração a 

Deus do fundo do meu coração, pedindo para Ele me regar e me alimentar com 

Suas palavras e estabelecer ambientes para me julgar e me castigar, para que eu 

pudesse me conhecer, meu caráter corrupto pudesse ser transformado logo e 

eu pudesse viver uma verdadeira semelhança humana. 

Depois de aceitar a obra de Deus dos últimos dias, também adquiri uma 

nova compreensão do casamento que Deus havia arranjado para mim. Em certo 

momento, uma irmã leu algumas passagens das palavras de Deus para mim. 

“As pessoas alimentam muitas ilusões sobre o casamento antes de 

experimentá-lo por si mesmas e todas essas ilusões são belas. As 

mulheres imaginam que sua cara-metade será o Príncipe Encantado 

e os homens imaginam que se casarão com a Branca de Neve. Essas 

fantasias mostram que toda pessoa tem certas exigências para o 

casamento, um conjunto próprio de demandas e padrões” (de ‘O 

Próprio Deus, o Único III’ em “A Palavra manifesta em carne”). “O casamento 

é uma conjuntura importante na vida de uma pessoa. É o produto da 

sina de uma pessoa, um elo crucial na sina da pessoa; não se baseia 

na volição nem nas preferências individuais de ninguém, nem é 

influenciado por quaisquer fatores externos, mas é completamente 

determinado pelas sinas das duas partes, pelos arranjos e 

predeterminações do Criador com relação às sinas do casal” (de ‘O 

Próprio Deus, o Único III’ em “A Palavra manifesta em carne”). “Quando 

alguém entra em um casamento, sua jornada na vida influenciará e 

tocará sua cara-metade e, da mesma forma, a jornada na vida do 

parceiro influenciará e tocará sua sina na vida. Em outras palavras, 

as sinas humanas estão interconectadas e ninguém pode cumprir 

sua missão na vida nem desempenhar seu papel de maneira 

completamente independente de outros. O nascimento da pessoa 

tem relação com uma enorme cadeia de relacionamentos; crescer 

também envolve uma complexa cadeia de relacionamentos; e, de 

modo similar, um casamento inevitavelmente existe e se sustenta 

em uma rede vasta e complexa de conexões humanas, envolvendo 

todos os membros e influenciando a sina de todos os que fazem 
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parte dela. Um casamento não é o produto das famílias de ambos os 

membros, das circunstâncias em que eles crescem, de suas 

aparências, de suas idades, suas qualidades, seus talentos ou 

quaisquer outros fatores; antes, ele resulta de uma missão 

compartilhada e de uma sina relacionada. Essa é a origem do 

casamento, um produto da sina humana orquestrada e arranjada 

pelo Criador” (de ‘O Próprio Deus, o Único III’ em “A Palavra manifesta em 

carne”). Então ela compartilhou sua comunicação comigo. “Cada um de nossos 

casamentos foi predestinado por Deus, e muito tempo atrás Deus determinou 

com quem iniciaríamos uma família — tudo isso é arranjado pela própria 

sabedoria de Deus. O casamento que Ele escolhe para nós não depende de nosso 

status social, aparência externa ou calibre, mas é determinado pelas missões 

das duas pessoas na vida. No entanto, somos controlados por nosso caráter 

corrupto e, por isso, constantemente fazemos muitas exigências à nossa outra 

metade, sempre desejando que ela faça as coisas do nosso jeito. Quando não o 

faz, recusamo-nos a aceitar isso e nos sentimos insatisfeitos; discutimos com 

ela e ficamos com raiva ou até reclamamos, culpamos e entendemos mal a Deus. 

Isso leva duas pessoas a viverem em dor. Esse tipo de dor não é causado por 

outros, nem é causado pelo governo e pelos arranjos de Deus, mas ocorre 

porque vivemos de acordo com nosso caráter corrupto, arrogante e presunçoso. 

Esse tipo de caráter corrupto nos coloca em desacordo com o governo de Deus; 

somos incapazes de nos submeter a Suas orquestrações e arranjos”. 

Ao ouvir a comunicação dessa irmã, pensei no decurso do meu 

relacionamento com meu marido. Sempre expressei insatisfação com ele e 

sempre exigi que ele fizesse as coisas do meu jeito — se ele não lembrasse de 

mim, demonstrasse consideração e se importasse comigo, se ele não 

perguntasse pelo meu bem-estar, eu reclamava e achava que ele não prestava. 

Eu o desprezava de todas as maneiras e travava uma guerra fria contra ele, 

recusando-me a reconhecê-lo. Finalmente vi que eu realmente era uma pessoa 

arrogante, presunçosa, egoísta e desprezível. Eu era alguém que só pensava nos 

meus próprios interesses e não pensava nos sentimentos de outras pessoas. 

Ponderando bem, vi que de modo nenhum era verdade que meu marido não se 

importava comigo, mas ele era mais introvertido e não era expressava muito as 

suas emoções. Ele também tinha pensamentos e preferências próprios, mas eu 
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insistia em forçá-lo a fazer coisas que ele não gostava de fazer. Eu sempre queria 

que tudo o que ele fazia girasse em torno de mim, e era isso que tinha levado a 

tantos conflitos entre nós. Não pude deixar de me arrepender do meu 

comportamento passado. Também pensei no que meu marido disse, a saber, 

que, no passado, havia sido eu que tinha compartilhado o evangelho do Senhor 

com ele, mas agora ele havia compartilhado comigo o evangelho de Deus dos 

últimos dias. Essa foi a grande graça de Deus para nós e Seu maravilhoso 

arranjo. Nós dois somos pessoas extremamente abençoadas, mas eu não 

conhecia nenhum tipo de gratidão. Em vez disso, eu não estava disposta a me 

submeter ao casamento que Deus havia arranjado para mim, constantemente 

culpando a Deus. Vi que eu era tão arrogante, tão desprovida de razão! Graças 

a Deus por me guiar com Suas palavras. Eu havia encontrado a raiz de todo 

sofrimento em meu casamento — ganhei um senso de tranquilidade e libertação 

em meu coração. Também me dispus a apoiar-me em Deus e olhar para Deus 

em minha vida a partir de então, a abandonar meu caráter arrogante, orgulhoso 

e corrupto e interagir de maneira harmoniosa com meu marido. 

Desde então, meu marido e eu lemos as palavras de Deus e compartilhamos 

a verdade juntos com frequência e cumprimos o dever de um ser criado da 

melhor maneira que podemos. Também somos alimentados e regados pelas 

palavras de Deus todos os dias; quando encontramos um problema, buscamos 

Sua vontade de acordo com Suas palavras. Se revelamos corrupção ou entramos 

em uma discussão, ambos comparecemos juntos diante de Deus e refletimos 

sobre isso e conhecemos a nós mesmos. Quando colocamos isso em prática, 

ganhamos mais compreensão e perdão um do outro. Nossas discussões são 

menos frequentes, nossa vida doméstica se tornou harmoniosa, e nossa vida 

está ficando cada vez mais completa. O que foi mais comovente para mim é que 

a compreensão da verdade do meu marido é melhor do que a minha. Ele 

frequentemente compartilha comigo sua compreensão das palavras de Deus, e 

quando ele me vê revelar um caráter corrupto, ele compartilha comigo a 

respeito da verdade e da vontade de Deus. Eu realmente tenho sentido seu 

cuidado e amor por mim — estou feliz no fundo do meu coração. Fazendo uma 

retrospectiva da nossa senda, eu ainda sou quem sou e ele ainda é quem ele é; 

mas, por termos aceitado a obra de Deus Todo-Poderoso dos últimos dias e 

termos entendido algumas verdades, absolutamente tudo mudou. Dou graças 
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ao Deus Todo-Poderoso por nos salvar! 

 

39. O retorno de um filho pródigo 

Por Ruth, Estados Unidos 

Eu nasci em uma pequena cidade no sul da China, e desde a geração da 

minha bisavó paterna, nossa família crê no Senhor. Passei a minha infância feliz, 

ouvindo histórias da Bíblia, hinos de adoração e música eclesiástica na igreja. 

Quando comecei a ficar mais velha, a pressão dos meus estudos cresceu e meu 

coração começou a se distanciar pouco a pouco do Senhor. No entanto, Ele 

nunca me abandonou. Sempre que eu clamava por Ele, Ele me ajudava. A graça 

e o santo nome do Senhor Jesus sempre estiveram enraizados no fundo do meu 

coração. Eu me lembro que, no ano em que fiz o exame para ingressar na 

universidade, ninguém pensava que eu seria capaz de entrar para uma boa 

faculdade, e isso incluía os meus professores. No meio de todos esses 

contratempos, quase perdi totalmente a esperança e também pensei que não 

seria capaz de entrar na faculdade que eu queria. Mas de repente me recordei 

de uma frase que ouvi na igreja quando era criança: “Quando as pessoas chegam 

ao seu limite, Deus começa a operar” e, num instante, me senti como se tivesse 

sido iluminada. É verdade, o meu limite é a oportunidade para Deus atuar. A 

capacidade do Senhor é suprema e acredito que enquanto eu confiar no Senhor 

com sinceridade, Ele certamente me ajudará. Então, muitas vezes orei ao 

Senhor Jesus: “Ó Senhor, por favor, ajuda-me. Se eu conseguir ingressar na 

faculdade dos meus sonhos sem problemas, eu prometo que, a partir de hoje, 

nunca Te evitarei, e Te aceitarei como meu único Salvador nesta vida”. Ao 

mesmo tempo, paguei um preço inimaginável a uma pessoa normal: durante 

todo o meu último ano no ensino médio, exceto quando estava comendo e 

dormindo, eu praticava tocar piano. Basicamente, praticava de 10 a 12 horas 

por dia. Eu não sabia de onde vinha essa força que me sustentava, mas pensei 

que devia ser o Senhor ouvindo minhas orações e me ajudando secretamente e, 

no meu coração, agradeci mais ainda ao Senhor. Por fim, fui premiada com a 

realização do meu antigo desejo e consegui entrar numa das melhores 

academias de música do país. Como resultado, passei a acreditar com firmeza 

que o Senhor Jesus era o meu único Salvador. No quarto ano de faculdade, eu 

não sabia que caminho tomar depois da graduação, então clamei ao Senhor 
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Jesus e pedi a Ele que me mostrasse o caminho e preparasse uma senda para 

mim. Em 2004, pouco depois de os Estados Unidos sofrerem o ataque terrorista 

de 11 de setembro, quando quase todos os vistos para entrar no país foram 

suspensos, eu estava confiando em um CD de música que eu tinha gravado 

profissionalmente para mim mesma e, para minha surpresa, recebi uma bolsa 

de estudos integral para uma universidade nos Estados Unidos. Além disso, 

tirei sem dificuldades um visto de estudante e fui para os Estados Unidos para 

dar continuidade aos meus estudos. Depois de experimentar esses dois 

acontecimentos — ingressar na faculdade e ir para o estrangeiro — vi que o 

Senhor me ajudou a alcançar objetivos que eu não seria capaz de alcançar se 

dependesse unicamente de mim, e fiquei ainda mais convicta de que o Senhor 

Jesus é o Deus verdadeiro e o meu Salvador, e que preciso praticar a minha fé 

no Senhor e segui-Lo de maneira apropriada. 

No ano de 2007, um dia liguei para a minha mãe na China para conversar 

como eu fazia com frequência. Ela deixou escapar: “Você sabia que o Senhor 

Jesus Cristo retornou?” Quando ouvi minha mãe dizer isso, senti-me 

agradavelmente surpreendida, mas logo em seguida pensei em como a Bíblia 

diz que nos últimos dias falsos cristos aparecerão e, por isso, eu não sabia se 

esse retorno do Senhor era verdadeiro ou falso. Tinha que tratar o assunto com 

cuidado. Atualmente a internet é tão rápida e conveniente, então pensei em 

acessá-la para verificar tudo aquilo. Depois que desliguei o telefone, entrei na 

internet para procurar fontes confiáveis de notícias. Para minha surpresa, só 

me deparei com vozes de protesto blasfemando e condenando Deus Todo-

Poderoso — o Senhor Jesus que retornou. Não fui capaz de distinguir com 

clareza se aquelas informações negativas eram verdadeiras ou falsas, e fiquei 

ansiosa, pois temi que minha mãe não seria capaz de discernir o certo do errado 

e acabaria trilhando a senda errada. De imediato, liguei para ela para contar as 

notícias negativas que eu tinha lido na internet, mas ela estava muito calma e 

me confortou, dizendo: “Minha filha, você não leu a palavra de Deus Todo-

Poderoso, por isso não entende e eu levaria muito tempo para explicar, mas não 

fique nervosa, sua mãe não está percorrendo a senda errada; pelo contrário, 

estou seguindo os passos do Cordeiro. Portanto, não há mais necessidade de 

discutirmos esse assunto por telefone”. Eu sabia que a China era governada por 

uma ditadura ateísta e que o governo do Partido Comunista da China estava 
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sempre perseguindo e prendendo os cristãos, por isso não era bom que minha 

mãe discutisse a questão da crença em Deus ao telefone. Não ousei continuar a 

conversa com ela, então liguei para um pastor, que também morava na China e 

que eu conhecia bem, para lhe pedir ajuda e rogar a ele que fosse “resgatar” a 

minha mãe. Quando o pastor me disse que não podia salvá-la, senti tanta raiva 

que quase perdi a cabeça. Depois, a fim de obstruir a fé da minha mãe em Deus 

Todo-Poderoso, cheguei a forçá-la a escolher entre mim e a sua fé Nele. Depois 

que disse isso a ela, eu tive o mesmo sonho durante três noites seguidas. Sonhei 

que, em uma noite muito escura, caía uma chuva torrencial e eu carregava um 

guarda-chuva preto enquanto caminhava ao longo de uma praia que me era 

familiar. Não havia uma única pessoa por perto e, de repente, um relâmpago, 

claro como o dia, atingiu meu guarda-chuva… Toda vez que tinha esse sonho, 

acordava assustada e suando frio, mas eu era insensível, ignorante e teimosa, e 

nem ao menos tentei buscar, por meio da oração, o porquê de continuar tendo 

aquele sonho. O Senhor estava me dando um aviso e me dizendo para parar de 

trilhar a senda da resistência a Deus e, em vez disso, retornar para Ele? Mais 

tarde, vi que não adiantava nada tentar convencer minha mãe. Além disso, eu 

estava em uma terra distante e tinha uma vida agitada, então parei de tentar 

forçar a vontade dela. 

Em 2010, quando voltei à China, minha mãe me falou sobre sua fé em Deus 

Todo-Poderoso. Ela parecia saber exatamente o que eu estava pensando e me 

perguntou sem rodeios: “Você viu como eu pratiquei minha fé em Deus Todo-

Poderoso nos últimos anos. Então me diga, você acha que há algo estranho em 

mim como eles dizem na internet?” Fiquei sem palavras e por um tempo não 

consegui responder. Pensei sobre o assunto com cuidado. Aquelas coisas que 

disseram na internet e que me fizeram tremer de medo não tinham acontecido 

com a minha mãe; ela estava normal e nada de mal tinha lhe acontecido. Até 

notei que ela tinha passado por uma transformação maior depois que começou 

a crer em Deus Todo-Poderoso, em comparação a quando acreditava no Senhor 

Jesus. As coisas que ela dizia e fazia não só tinham se tornado mais racionais, 

como também ela demonstrava mais compreensão para tratar de problemas. 

Vendo isso, pensei: Parece que as informações na internet não são verdadeiras, 

porque os fatos falam mais do que as palavras. Minha mãe disse: “Por que você 

não acredita nas palavras da sua mãe? Por que não olha para os fatos? Por que, 
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em vez disso, você acredita nos rumores on-line? Você já investigou e reuniu 

provas sobre essas coisas que eles falam na internet?” Respondi com vergonha: 

“Não”. Ela continuou: “Você não fez nenhuma pesquisa para descobrir que tudo 

não passa de boato, você acredita nos rumores que ouve na internet e só chega 

às conclusões que deseja. Você tem um grande intelecto, então como é possível 

que não tenha raciocínio algum? Você deve investigar os Quatro Evangelhos e 

vai ver que, quando o Senhor Jesus estava realizando Sua obra, os sacerdotes 

judeus, escribas e fariseus da época inventaram todos os tipos de boatos e falsos 

testemunhos. Eles disseram que o Senhor Jesus era amigo dos pecadores, que 

Ele era um homem que bebia e comia, tentaram incriminá-Lo, dizendo que Ele 

seduzia as pessoas a não pagarem os impostos a César, e ainda subornaram 

soldados para que dessem falso testemunho, fazendo-os dizer que o corpo do 

Senhor Jesus tinha sido roubado por Seus discípulos e que Ele não havia 

ressuscitado. Você deve saber dessas coisas, certo? Os Quatro Evangelhos são 

apenas uma pequena parte do registro sobre a obra realizada pelo Senhor Jesus 

e neles há relatos de muitos boatos que os líderes judeus inventaram sobre o 

Senhor Jesus. Você já pensou a respeito disso? Se tivessem internet naquela 

época, os sacerdotes judeus, escribas e fariseus certamente teriam espalhado 

seus boatos e falsos testemunhos on-line, e suas palavras de calúnia, blasfêmia, 

incriminação e condenação ao Senhor Jesus encheriam a internet, assim como 

acontece no mundo religioso hoje, que condena a Deus Todo-Poderoso. Sabe o 

que isso significa? O Senhor Jesus disse: ‘Geração perversa é esta’ (Lucas 

11:29). ‘E o julgamento é este: A luz veio ao mundo, e os homens 

amaram antes as trevas que a luz, porque as suas obras eram más. 

Porque todo aquele que faz o mal aborrece a luz, e não vem para a 

luz, para que as suas obras não sejam reprovadas’ (João 3:19-20). Deus 

Todo-Poderoso diz: ‘O homem perdeu seu coração temente a Deus após 

ter sido corrompido por Satanás e perdeu a função que uma das 

criaturas de Deus deveria ter; com isso, tornou-se desobediente e 

um inimigo de Deus. O homem viveu sob o império de Satanás e 

seguiu suas ordens’ (‘Deus e o homem entrarão em descanso juntos’ em “A 

Palavra manifesta em carne”). ‘A criação do mundo de Deus remonta a 

milhares de anos, Ele veio à terra para realizar uma quantidade 

imensurável de obra e experimentou completamente a rejeição e a 
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calúnia do mundo humano. Ninguém dá as boas-vindas à chegada 

de Deus; todos simplesmente O consideram com um olhar frio. No 

decorrer desses milhares de anos de dificuldades, a conduta do 

homem há muito tempo destruiu o coração de Deus’ (‘Obra e entrada 

(4)’ em “A Palavra manifesta em carne”). A palavra de Deus revela com muita 

clareza a natureza e a substância da resistência a Deus da raça humana corrupta 

e o modo como O tratam como um inimigo. A humanidade foi profundamente 

corrompida por Satanás e toda a raça humana se tornou inimiga de Deus. 

Ninguém ama a verdade, ninguém dá as boas-vindas à chegada de Deus. 

Quando o Senhor Jesus estava na Judeia realizando Sua obra e expressando a 

verdade, Ele realizou muitos milagres e atraiu muitas pessoas comuns para 

segui-Lo, o que deixou os líderes judeus preocupados que todas as pessoas 

comuns iriam seguir o Senhor Jesus e abandoná-los. Então, eles inventavam 

boatos e davam falsos testemunhos sobre o Senhor Jesus, resistiam e 

condenavam freneticamente ao Senhor Jesus e, por fim, pregaram o Senhor à 

cruz. Isso é um fato irrefutável de que a raça humana corrupta odeia a verdade 

e enxerga Deus como o inimigo. Hoje, Deus mais uma vez Se tornou carne, e 

mais uma vez encontra a resistência e a condenação frenéticas da raça humana 

corrupta. O governo do Partido Comunista da China teme que todas as pessoas 

do povo sigam a Deus Todo-Poderoso e sejam capazes de discernir sua 

substância maligna, o que fará com que elas o abandonem, e assim ele perderá 

sua posição de poder. Os líderes do mundo religioso também temem que os 

crentes sigam a Deus Todo-Poderoso, fazendo-os perder o status e os meios de 

subsistência. Por isso, assim como o regime romano e os líderes judeus daquela 

época, eles adotam estratégias desprezíveis e maliciosas para criarem uma 

grande quantidade de boatos e darem inúmeros falsos testemunhos sobre a 

Igreja de Deus Todo-Poderoso, desse modo caluniando e condenando a Deus 

Todo-Poderoso e desacreditando Sua igreja. O objetivo deles é fazer com que as 

pessoas se insurjam, condenem e abandonem as palavras e a obra de Deus 

Todo-Poderoso, e impedi-las de receber a salvação de Deus. Nós devemos ser 

capazes de discernir as trapaças de Satanás! O Partido Comunista da China é 

um regime ateu e satânico, ele sempre foi inimigo de Deus. Quando subiram ao 

poder, destruíram cópias da Bíblia Sagrada, demoliram igrejas, assassinaram 

cristãos e até mesmo consideraram a Bíblia Sagrada, uma obra reconhecida em 
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todo o mundo, como obra de uma seita maligna, e os cristãos e católicos como 

membros de uma seita maligna, para que assim pudessem reprimi-los e 

persegui-los. O partido comete todos os crimes imagináveis, então que boatos 

eles não ousariam inventar? Os fatos mostram que o partido comunista e os 

líderes do mundo religioso odeiam a verdade e são demônios satânicos, 

inimigos de Deus. Precisamos ser capazes de entender isso claramente. Em 

nossa fé em Deus, devemos crer em Sua palavra e na verdade, e de modo algum 

podemos acreditar nos boatos e mentiras do partido e dos líderes do mundo 

religioso. Se não discernirmos os vários boatos espalhados pelo governo do 

partido e pelo mundo religioso, se não buscarmos examinar a palavra e a obra 

de Deus Todo-Poderoso, no final seremos iguais ao povo judeu, 

abandonaremos a Cristo e recusaremos o verdadeiro caminho da fé por 

acreditarmos nos boatos que ouvimos. Dessa forma, não só perderemos a 

salvação de Deus, mas no final também receberemos Seu castigo justo por 

resistir a Ele!” 

As palavras da minha mãe me fizeram sentir como se eu despertasse de um 

sonho, e não pude deixar de refletir sobre elas: Ela está certa. Por que eu 

acreditei cegamente nas notícias negativas da internet sem ter lido a palavra de 

Deus Todo-Poderoso e sem examiná-la? Este mundo foi corrompido por 

Satanás a ponto de estar repleto de mentiras e enganos, e a traição está em toda 

parte, tornando impossível que as pessoas se defendam de maneira eficaz. Eu 

não fiz qualquer tipo de pesquisa sobre as informações da internet, apenas 

acreditei cegamente, segui o que todos diziam e tirei conclusões arbitrárias. Isso 

não foi muito negligente e ignorante da minha parte? Isso não é seguir os 

indivíduos perversos e fazer julgamentos arbitrários? Minha mãe viu que eu 

não dizia nada, então me entregou uma cópia de A Palavra manifesta em carne 

e me disse com tranquilidade: “Esse livro contém as palavras ditas por Deus nos 

últimos dias. Espero que você consiga deixar suas concepções de lado e 

investigá-lo com atenção. Apresente suas dúvidas, se tiver alguma, e podemos 

comungar sobre elas depois”. Peguei o livro e comecei a ler sem dizer uma 

palavra. Mas eu não estava realmente lendo com uma atitude de buscar a 

verdade; em vez disso, adotei a mentalidade de uma pesquisadora e quis confiar 

em meu entendimento e conhecimento para avaliar e aprovar a palavra de Deus, 

e até mesmo para refutá-la. Foi justamente por causa desse tipo de atitude de 
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irreverência e resistência à palavra de Deus que não pude obter o 

esclarecimento e a iluminação do Espírito Santo, tanto que o tempo todo não 

procurei conhecer a obra que Deus Todo-Poderoso estava realizando, mas 

continuei mantendo minhas concepções errôneas, sem querer aceitar a nova 

obra de Deus. Conversei sobre isso com a minha mãe: “Mãe, antes eu acreditava 

em todos os boatos que ouvia na internet e tentava impedi-la de crer em Deus 

Todo-Poderoso, mas, na realidade, eu é que era cega e ignorante. De hoje em 

diante, não vou mais me opor à sua fé em Deus Todo-Poderoso, mas de forma 

alguma posso orar com você em nome de Deus Todo-Poderoso, porque clamei 

pelo nome do Senhor Jesus para conseguir entrar na faculdade dos meus 

sonhos e recebi uma bolsa de estudos integral para continuar meus estudos no 

exterior. Recebi essa grande graça, então como é que eu poderia abandonar o 

Senhor Jesus? Isso não seria esquecer os favores obtidos e violar a justiça?” Ela 

me deu uma passagem da palavra de Deus Todo-Poderoso para ler, que se 

dirigia a essa minha concepção: “Da obra de Jeová à obra de Jesus e da 

obra de Jesus àquela deste estágio atual, esses três estágios 

abrangem de forma contínua toda a gama da gestão de Deus, e são 

todos obra de um só Espírito. Desde a criação do mundo, Deus 

sempre esteve trabalhando na gestão da humanidade. Ele é o 

Princípio e o Fim, Ele é o Primeiro e o Último, e Ele é Aquele que 

inicia uma era e Aquele que encerra a era. Os três estágios da obra, 

em diferentes eras e diferentes locais, são inequivocamente a obra 

de um só Espírito. Todos aqueles que separam esses três estágios 

estão em oposição a Deus. Agora, cabe a você entender que toda a 

obra, desde o primeiro estágio até hoje, é a obra de um só Deus, a 

obra de um só Espírito. Disso não pode haver dúvidas” (‘A visão da 

obra de Deus (3)’ em “A Palavra manifesta em carne”). Minha mãe comungou 

comigo: “Você acha que aceitar o nome de Deus Todo-Poderoso significa trair 

o Senhor Jesus, mas isso é apenas sua própria concepção e imaginação. Na 

verdade, Deus Jeová, Senhor Jesus e Deus Todo-Poderoso são todos um único 

Deus. Na Era da Lei, Deus foi chamado pelo nome Jeová, e Ele emitiu leis para 

guiar a vida da humanidade na terra e fez o homem seguir as leis e os 

mandamentos com o objetivo de restringi-lo e guiá-lo. No final da Era da Lei, a 

humanidade tinha sido corrompida por Satanás a tal ponto que já não podia 
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respeitar as leis, e toda a humanidade vivia sob o risco de condenação e 

maldição das leis. Deus Se fez carne usando o nome de Jesus para realizar a 

obra na Era da Graça e, para redimir a humanidade, Ele foi pregado na cruz 

como uma eterna oferta pelo pecado do homem. A partir daí, contanto que nos 

coloquemos diante de Deus para confessar nossos pecados e nos 

arrependermos, nossos pecados serão perdoados e o homem não será mais 

condenado e amaldiçoado pelas leis. Além disso, também recebemos as bênçãos 

e a misericórdia infinitas do Senhor. Mas, apesar de nossos pecados poderem 

ser perdoados e de desfrutarmos da abundante graça do Senhor Jesus, nossa 

natureza pecaminosa e nosso caráter corrupto ainda não foram eliminados. 

Ainda vivemos em um ciclo vicioso de cometer pecados e depois confessá-los, 

incapazes de nos libertarmos. Nos últimos dias, Deus mais uma vez encarnou, 

usando o nome de Deus Todo-Poderoso, para expressar as verdades que irão 

julgar e purificar o homem, permitindo que ele compreenda a verdade e a 

obtenha por meio do julgamento de Deus, que se liberte do caráter corrupto de 

Satanás, seja completamente purificado por Deus e viva a semelhança de um 

homem real, para que, no final, esteja qualificado a herdar a promessa de Deus 

e possa ser levado ao Seu reino. Então, o Senhor Jesus e Deus Todo-Poderoso 

são a encarnação de Deus em eras diferentes, e são um só Deus”. 

A comunhão da minha mãe fazia sentido e não havia nada que eu pudesse 

refutar, mas eu ainda tinha muitas concepções, por isso respondi de imediato: 

“Já que Deus Todo-Poderoso é o Senhor Jesus que retornou, chamá-Lo pelo 

nome de Jesus ou Deus Todo-Poderoso será o mesmo, porque, de qualquer 

maneira, é Deus quem concede a graça”. Minha mãe disse: “Deus Jeová, Senhor 

Jesus e Deus Todo-Poderoso são Deus. Isso é, sem dúvida, uma verdade. Mas 

Deus assume um nome diferente em cada era. Assim, só podemos receber a 

salvação de Deus aceitando o novo nome de Deus. Por exemplo, na Era da Lei, 

Deus usou o nome de Jeová para realizar Sua obra e as pessoas oravam em 

nome de Jeová, e Deus os ouvia e abençoava. Em seguida, na Era da Graça, 

Deus usou o nome de Jesus para realizar Sua obra, e nessa época as pessoas 

precisavam orar em nome de Jesus, caso contrário seus pecados não poderiam 

ser perdoados, nem receberiam a graça e a bênção do Senhor, como os israelitas 

no templo que clamaram por Deus Jeová e não tiveram a presença de Deus nem 

a salvação do Senhor Jesus, porque não aceitaram o nome do Senhor Jesus. 
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Agora estamos na Era do Reino, e Deus está usando o nome de Deus Todo-

Poderoso para realizar Sua nova obra, e somente orando em nome de Deus 

Todo-Poderoso é que poderemos receber a obra do Espírito Santo e alcançar a 

salvação de Deus. Se você se apegar ao nome de Jesus e não aceitar o nome de 

Deus Todo-Poderoso, você está, na verdade, acreditando na obra passada de 

Deus e resistindo à Sua obra presente, o que, em essência, é resistir e trair a 

Deus. A Bíblia Sagrada diz: ‘Tens nome de que vives, e estás morto’ 

(Apocalipse 3:1). Somente aceitando o novo nome de Deus e nos submetendo à 

palavra e à obra atuais de Deus é que teremos a realidade da crença em Deus. 

Compreende o que estou dizendo?” 

Senti que tudo o que minha mãe dizia fazia sentido e também era muito 

prático, mas em meu coração ainda não conseguia abandonar o nome de Jesus 

por causa da grande graça que Ele tinha me dado. Todas as perspectivas que 

tenho hoje me foram dadas pelo Senhor Jesus e eu não poderia deixar de seguir 

minha promessa original: praticar minha fé no Senhor e segui-Lo da maneira 

correta. Assim, continuei a recusar o evangelho de Deus Todo-Poderoso. 

Depois que as minhas férias de verão acabaram e retornei aos Estados 

Unidos, os meus estudos e a minha vida sempre acelerada me levaram de volta 

ao mundo real com muita rapidez. Quando voltei a frequentar as reuniões da 

igreja, descobri que, independentemente se eram pastores numa igreja chinesa 

ou de língua inglesa, nenhum dos sermões tinha qualquer concepção nova; 

eram apenas as mesmas velhas canções e assuntos repetidos. A vida da igreja 

era tediosa, e eu não sentia que minha vida estava sendo suprida nem um pouco. 

Meus colegas da igreja, para manterem o grupo unido, muitas vezes 

organizavam viagens, passeios, festas e outras atividades para todos nós 

participarmos. Havia todos os tipos de pessoas na igreja, inclusive muitas que 

não eram de fato investigadores religiosos, mas sim pessoas à procura de um 

namorado ou namorada, alguém para dividir o aluguel de um quarto, alguém 

com quem viajar, alguém com quem comer, etc., e percebi que a igreja já não 

era um lugar onde eu poderia encontrar paz de espírito, o que me causou dor e 

sofrimento no coração. Depois, parei de participar das reuniões e passei a sentir 

uma sensação constante de ansiedade. Eu me sentia como uma criança 

desesperada que tinha perdido o caminho e que atravessava a vida em estado 

de transe. 
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Em 2014, depois do nascimento do meu filho, minhas brigas com meu 

marido se intensificaram porque eu não tinha leite materno para amamentar 

nosso filho. Todo dia quando meu marido voltava para casa do trabalho, a 

primeira coisa que ele dizia era: “Como ainda não tem leite? Não tem leite para 

amamentar o nosso filho, isso vai diminuir a imunidade dele”. Aquela era a 

primeira vez que eu experimentava minha própria incompetência, e me senti 

totalmente incapaz de ser mãe. Visitei médicos ocidentais e chineses, procurei 

até por remédios caseiros na internet, mas nenhum dos métodos me fez 

produzir leite. Eu me senti magoada, triste, com raiva, como se estivesse à beira 

de um colapso nervoso, e senti que se continuasse assim, eu não demoraria a 

enlouquecer. Durante todo o meu período de convalescença depois do parto, eu 

chorava quase todos os dias, e não importava o que eu fizesse, não conseguia 

entender o porquê de aquilo estar acontecendo comigo. Com frequência, sentia 

um pânico indescritível se apoderar de mim, e bastava ouvir palavras como 

“leite materno” ou “alimentação” parar cair em um choro compulsivo, incapaz 

de me controlar. 

Depois que minha mãe ficou sabendo da situação difícil em que eu me 

encontrava, ela veio da China para cuidar de mim. Quando viu como eu estava 

sofrendo, ela me disse: “Você já refletiu sobre por que há cada vez mais trevas 

em sua vida, por que ela se enche cada vez mais de sofrimento? Isso acontece 

porque você acredita em Deus, mas não busca a verdade. O Senhor retornou, 

mas você não busca ou investiga. Em vez disso, você se agarra cegamente às 

suas noções e imaginações, simplesmente deixando se levar por aquilo que 

todos os outros estão dizendo e arbitrariamente julgando a nova obra de Deus. 

Isso é resistir a Deus. Você não aceita Sua nova obra, perdeu Seu cuidado e Sua 

proteção. Você vive sob o império de Satanás e só pode ser atormentada ou 

enganada por ele, enchendo cada vez mais sua vida de sofrimento”. Fiquei em 

silêncio ao ouvir minha mãe dizer essas palavras. Nos dias que se seguiram, 

sempre que ela colocava meu filho para dormir, cantava alguns hinos das 

palavras de Deus para eu ouvir. Então, uma coisa maravilhosa aconteceu: de 

maneira inesperada, minha mente começou pouco a pouco a encontrar paz com 

a alegria daqueles hinos. Certa vez, ouvi este hino: “O coração e o espírito 

do homem estão muito distantes de Deus, ao ponto de o homem 

permanecer a serviço de Satanás mesmo conforme ele segue a Deus 
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— e ainda não sabe disso. Ninguém busca ativamente as pegadas de 

Deus e a aparição de Deus, ninguém deseja existir sob o cuidado e a 

guarda de Deus. Ao contrário, eles desejam confiar na corrosão de 

Satanás, o maligno, para adaptar-se a este mundo e às regras de 

existência que os homens ímpios seguem. Nesse ponto, o coração e 

o espírito do homem se tornaram um tributo do homem a Satanás e 

tornam-se o alimento de Satanás. Além disso, o coração e o espírito 

humano transformam-se em um lugar no qual Satanás pode residir 

e em um adequado parque de diversões para ele. Assim, o homem 

inconscientemente perde sua compreensão acerca dos princípios de 

ser humano, do valor e do propósito da existência humana. As leis 

de Deus e a aliança entre Deus e o homem gradualmente 

desaparecem do coração do homem e ele deixa de buscar a Deus ou 

prestar-Lhe atenção. Conforme o tempo passa, o homem não 

entende mais por que Deus o criou, nem compreende mais as 

palavras da boca de Deus e tudo que vem de Deus. O homem começa 

a resistir às leis e aos decretos de Deus e o coração e o espírito do 

homem ficam amortecidos… Deus perde o homem que Ele criou 

originalmente e o homem perde a raiz de seu princípio: essa é a 

aflição desta espécie humana” (‘O pesar da humanidade corrupta’ em 

“Seguir o Cordeiro e cantar cânticos novos”). Cada verso das palavras de Deus 

Todo-Poderoso penetrou em meu coração, e eu podia ver que Suas palavras 

descreviam a minha situação. Eu reconhecia a Deus com meus lábios, mas, na 

realidade, meu coração estava completamente possuído por Satanás, todos os 

meus pensamentos e sentimentos eram sobre as coisas da carne e eu estava 

percorrendo a senda secular. A Bíblia Sagrada diz: “Porque a inclinação da 

carne é morte; mas a inclinação do Espírito é vida e paz” (Romanos 8:6). “Não 

sabeis que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto qualquer 

que quiser ser amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus” (Tiago 4:4). 

Pensei sobre como nenhuma das minhas ações se conformava à vontade de 

Deus e como todas elas eram contrárias a Ele. Eu me coloquei diante de Deus e 

orei: “Ó Deus, hoje me deparo com esse tipo de ambiente por enxergar meu 

diploma, minha identidade, meu casamento e outras coisas deste mundo como 

tão preciosas, pensando que obtê-las me bastaria. Simplesmente não busquei a 
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verdade nem o conhecimento de Ti, tanto que cada vez que bateste à porta do 

meu coração e arranjaste para que a verdade da Tua palavra chegasse até mim, 

eu não entendi o valor disso tudo. Quando ouvi que Tu vieste para realizar a 

nova obra, fui obstinada e presunçosa e fiz julgamentos infundados. Eu tinha 

plena consciência de que a comunhão da minha mãe era racional, no entanto 

fui teimosa e me apeguei às minhas próprias concepções sem examinar o 

verdadeiro caminho. Ó Deus, tudo que valorizei foi a graça que Tu me deste e 

rejeitei a verdade! Fui mesmo muito teimosa e desobediente! Se ainda me deres 

uma oportunidade, vou examinar a Tua obra da melhor maneira possível”. 

Naquela época, eu não sabia se esse tipo de oração seria ouvida por Deus, mas 

continuei clamando a Deus dessa forma. 

Em abril de 2015, voltei com a minha mãe para a China por causa de um 

problema de saúde, o que me deu a oportunidade de entrar em contato com a 

Igreja de Deus Todo-Poderoso. Pensei em como eu tinha lutado neste mundo 

sem alcançar a felicidade e eu não tinha encontrado na religião a verdade que 

poderia apagar a escuridão e acabar com o vazio do meu coração. Meu coração 

também tinha uma forte premonição de que talvez isso acontecia porque eu 

sempre me recusava a aceitar Deus Todo-Poderoso como o Salvador Jesus que 

tinha me ajudado a entrar na universidade e me deixado ir para os Estados 

Unidos! Enquanto pensava nisso, disse à minha mãe que queria participar das 

atividades na Igreja de Deus Todo-Poderoso. Pouco depois, os irmãos e irmãs 

da Igreja de Deus Todo-Poderoso vieram encontrar comigo e vi que, quando se 

reuniam, eles liam a palavra de Deus, comungavam sobre a verdade e a 

colocavam em prática. Não importava o que fizessem, a palavra de Deus lhes 

servia como padrão e a verdade, como seu princípio. Não agiam de acordo com 

a carne e não participavam de negócios seculares. A Igreja de Deus Todo-

Poderoso é a boa terra de Canaã onde a verdade impera. Neste lugar, meu 

espírito é preenchido e sou suprida. Meu coração já não está vazio e tenho um 

sentimento de realização. 

Um dia, eu me encontrei outra vez com alguns irmãos e irmãs, e a irmã 

Wang leu a seguinte passagem da palavra de Deus: “O Todo-Poderoso tem 

misericórdia dessas pessoas que sofreram profundamente; ao 

mesmo tempo, Ele está farto dessas pessoas que carecem de 

consciência, pois teve de esperar muito por uma resposta da 
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humanidade. Ele deseja buscar, buscar seu coração e seu espírito, 

trazer-lhe água e comida, acordar você, para que você não tenha 

mais sede e fome. Quando você estiver enfadado e quando começar 

a sentir um pouco da triste desolação deste mundo, não fique 

perdido, não chore. Deus Todo-Poderoso, o Vigia, abraçará a sua 

chegada a qualquer tempo. Ele está vigiando do seu lado, esperando 

você voltar disponível. Ele está esperando pelo dia em que você 

recupera a memória de repente: quando você percebe que veio de 

Deus, que, em algum momento desconhecido, você perdeu a direção, 

em algum momento desconhecido você perdeu a consciência na 

estrada e em algum momento desconhecido você conseguiu um 

“pai”; quando você percebe, além disso, que o Todo-Poderoso 

sempre esteve vigiando, esperando muito, muito tempo ali o seu 

retorno” (‘O suspirar do Todo-Poderoso’ em “A Palavra manifesta em carne”). 

Essa passagem da palavra de Deus me comoveu profundamente. Senti que Deus 

Todo-Poderoso era como uma mãe amorosa, chamando pelo filho perdido, 

esperando que ele algum dia esteja ao Seu lado. Eu ouvi e senti que essa era a 

voz do Senhor, que Deus Todo-Poderoso era o Senhor Jesus que vezes seguidas 

tinha me ajudado a superar as crises que enfrentei, que Ele nunca me 

abandonou em nenhum passo do meu caminho e que todos os dias Ele chamou 

por mim, esperando com persistência pelo meu retorno. Pensei em como eu 

acreditava em Deus, porém não buscava a verdade nem acreditava na palavra 

de Deus; em vez disso, acreditei nos rumores da internet, acreditei nas palavras 

dos pastores, reconheci o bandido como meu pai e me uni ao governo do Partido 

Comunista da China e aos pastores religiosos, depreciando e atacando Deus, 

que cuida de mim dia e noite e eu, mesmo assim, abandonei Sua salvação. Eu 

era mesmo tão cega e ignorante. Ainda acreditava em Deus de acordo com as 

minhas concepções e imaginação, acreditava que o Senhor Jesus tinha me 

ajudado a conseguir entrar na faculdade e me guiado para que eu fosse para o 

estrangeiro sem dificuldades para prosseguir com os meus estudos, que em 

todos os momentos eu devia me apegar ao nome do Senhor Jesus, e que só 

assim eu estaria sendo fiel ao Senhor. Confiei nas minhas concepções e na 

minha imaginação para olhar para as coisas. Quando Deus mudou a era e o Seu 

nome, eu não reconheci a obra de Deus, e diversas vezes recusei Sua salvação 
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para mim. Agir dessa forma não é crer em Deus, de jeito nenhum. Eu não estava 

só acreditando em mim mesma? Tudo o que Deus tem me dado é amor, mas 

repetidas vezes eu O magoei e tenho uma grande dívida com Ele… 

Não pude deixar de me ajoelhar e derramar lágrimas amargas enquanto 

orava a Deus: “Ó Deus Todo-Poderoso! Antes, eu era cega e ignorante, acreditei 

nos rumores do Partido Comunista da China e do mundo religioso e abandonei 

e condenei a Ti, confiei na minha própria imaginação e concepções para Te 

delimitar, recusei o Teu evangelho dos últimos dias e sou um fariseu dos dias 

modernos. Com base nas minhas ações e nos meus atos, eu deveria ser 

destruída junto com Satanás, mas Tu me amas e não me puniste com base nas 

minhas ações, mas, em vez disso, Tu me deste várias oportunidades para que 

eu me arrependesse. Ó Deus, assim como o povo de Nínive, estou disposta a me 

pôr diante de Ti ‘com panos de saco e cinzas’ e verdadeiramente confessar os 

meus pecados a Ti e me arrepender. Peço também que tenhas piedade de mim, 

pois estou disposta a cooperar Contigo e ser purificada e salva pela Tua palavra”. 

Depois disso, os irmãos e irmãs da Igreja de Deus Todo-Poderoso passaram 

a se reunir comigo três vezes por semana, durante mais de quatro meses 

seguidos. Durante esse período, eu lia várias passagens da palavra de Deus 

quase todos os dias, e à medida que entendia cada vez mais a verdade, o meu 

relacionamento com Deus foi se tornando cada vez mais normal, e a minha fé 

original foi restaurada. Eu me sentia em paz em meu coração e não mais ansiosa 

nem desolada. Por meio da leitura da palavra de Deus Todo-Poderoso e dos 

encontros para comungar sobre a verdade, vim a ter certeza absoluta da obra 

de Deus nos últimos dias e de que Deus Todo-Poderoso é o Senhor Jesus cujo 

retorno eu aguardava com tanto anseio. Tomei a firme resolução de seguir a 

Deus Todo-Poderoso até o fim do caminho e de retribuir o Seu amor, servindo 

como uma buscadora da verdade. 

Em 2016, após retornar para os Estados Unidos, entrei em contato com os 

irmãos e irmãs da Igreja de Deus Todo-Poderoso por meio de seu site e comecei 

a participar das atividades na igreja. Graças a Deus! Foi Ele quem me guiou a 

cada passo do caminho para que eu chegasse onde estou agora. Por isso, para 

retribuir o Seu amor, estou disposta a oferecer todos os meus esforços para 

realizar o trabalho de pregar o evangelho de Deus, para que mais pessoas que 

têm sede e buscam a verdade possam saber que Deus Todo-Poderoso é o Senhor 
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Jesus que retornou e, ao mesmo tempo, eu lhes direi que não sigam os meus 

passos: acreditar cegamente nos rumores de Satanás e juntar-se a ele em 

oposição a Deus, pois, no final, o único que estará perdido será você mesmo. 
 

40. Deus está ao meu lado 

Por Guozi, Estados Unidos 

Eu nasci em uma família cristã e quando eu tinha um ano de idade, minha 

mãe aceitou a nova obra do Senhor Jesus retornado — Deus Todo-Poderoso — 

embora minha avó fosse totalmente contra. Lembro que quando eu era criança, 

minha avó costumava me dizer: “Se você não se sentir bem ou não conseguir 

fazer o dever de casa, basta orar ao Senhor Jesus. Ele lhe dará inteligência e 

sabedoria e a protegerá”. No entanto, minha mãe costumava me dizer: “Deus 

criou este mundo e criou a humanidade. Ele está sempre conosco. Lembre-se 

de orar a Deus Todo-Poderoso ao se deparar algum problema e Ele cuidará de 

você e a protegerá”. Essas duas vozes diferentes soavam frequentemente em 

meus ouvidos. Certa vez perguntei à minha mãe, incerta: “A Vovó quer que eu 

ore ao Senhor Jesus e você quer que eu ore a Deus Todo-Poderoso. A quem devo 

dar ouvidos?”. Ela disse: “Na verdade, o Senhor Jesus e Deus Todo-Poderoso 

são o mesmo Deus. O que acontece é que são épocas diferentes, os nomes que 

Deus adota são diferentes e Sua obra também difere. O Senhor Jesus realizou a 

obra da Era da Graça e Deus Todo-Poderoso realiza a obra da Era do Reino. Ele 

muda Sua maneira de operar em cada era e também muda Seu nome. Mas 

independentemente das mudanças de Seu nome e de Sua obra, Sua essência 

não muda. Por exemplo, hoje você está vestida de vermelho para ir à escola e 

amanhã você se vestirá de azul para ir a um restaurante — embora use roupas 

diferentes e faça coisas diferentes em lugares diferentes, você continua sendo 

você. Mas quando chega a nova era de Deus, temos de acompanhar Sua nova 

obra. É por isso que devemos orar a Deus Todo-Poderoso agora”. Mesmo 

ouvindo a explicação de minha mãe, eu me sentia extremamente perplexa e 

ainda nutria certa desconfiança em relação à nova obra de Deus Todo-

Poderoso. 

Em agosto de 2014, vim para os Estados Unidos para estudar. Minha mãe 

também veio alguns meses depois e entrou em contato com A Igreja de Deus 

Todo-Poderoso nos EUA. Desde então, comecei aos poucos a perceber a 
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existência de Deus Todo-Poderoso. Ao chegar aos EUA para estudar, tive muita 

dificuldade para me adaptar à vida aqui, principalmente morando sozinha na 

casa dos outros. Sou muito tímida e tinha medo de dormir sozinha. Minha mãe 

me disse: “Temos de acreditar que a autoridade de Deus é única. Satanás e 

demônios também estão sob Sua autoridade, portanto, quando você sentir 

medo à noite, ore a Deus. Contanto que você tenha Deus no coração, Satanás 

não poderá se aproximar de você”. Toda vez que eu ouvia as comunhões de 

minha mãe, eu me sentia muito mais serena e tranquila. 

Em dezembro de 2015 comecei a frequentar encontros na Igreja de Deus 

Todo-Poderoso, mas como eu ainda não tinha muita compreensão sobre 

questões de fé, muitas vezes eu ia a contragosto. Foi apenas mais tarde, depois 

de experimentar dois eventos, que vim a apreciar na prática a verdadeira 

existência de Deus. Depois disso, fui capaz de confirmar do fundo do coração 

que Deus Todo-Poderoso é o único Deus verdadeiro e que Ele está sempre ao 

meu lado… 

Era uma tarde de sexta-feira e eu só tinha uma última aula de artes antes 

de encerrar o dia e voltar para casa. Uma colega de classe me disse de repente: 

“Vamos cabular a última aula e ir ao centro da cidade para comer alguma coisa 

e olhar as vitrines. Ouvi falar que há um restaurante novo de frutos do mar que 

é muito bom”. Fiquei tentada ao ouvir aquilo — eu não havia almoçado e estava 

faminta. Meu estômago estava roncando, como se estivesse me pressionando a 

ir logo ao restaurante de frutos do mar. Mas eu hesitei. “Nunca cabulei aula 

antes”, pensei. “E se eu for pega?”. Mas então pensei: “A Xiaoli da nossa classe 

cabula até mesmo aulas importantes e já o fez tantas vezes sem ser pega, então 

eu também não serei”. Assim, concordei em ir com minha colega e pedi ao  meu 

professor de artes que me dispensasse, dizendo que eu tinha consulta médica 

naquela tarde e precisava sair mais cedo. Em seguida, minha colega e eu 

pegamos um táxi até o centro da cidade para olhar as vitrines e comer, e só 

cheguei a casa por volta das oito ou nove da noite. Depois que voltei, recebi um 

e-mail de um professor responsável pelos estudantes internacionais, pedindo-

me para trazer um atestado de minha consulta médica quando viesse à escola. 

Ao ver aquilo, entrei em pânico e discuti apressadamente a questão com minhas 

colegas. Uma delas disse: “Você não é obrigada a fornecer atestado algum ao 

professor. Isso é assunto particular”. Achei que ela tinha razão quanto a isso, 



453 

 

mas como eu havia agido errado, fiquei com vergonha de me defender 

indignamente. Assim, pedi à minha senhoria que me ajudasse a pensar numa 

solução. Ela me disse para procurar o professor responsável e admitir meu erro. 

Depois de ouvir seu conselho, senti o coração apertado — eu não sabia se 

deveria admitir meu erro ou continuar com a farsa. Eu me revirei na cama 

naquela noite, incapaz de dormir. Eu queria admitir meu erro, mas temia o que 

meu professor e colegas pensariam de mim, que a imagem positiva que eu 

normalmente preservava fosse destruída num piscar de olhos. Em meio à 

minha dor, vim diante de Deus para orar e buscar, e depois li esta passagem das 

palavras de Deus. “Mas pessoas enganosas não agem dessa forma. Elas 

vivem com base na filosofia de Satanás e em sua natureza e 

substância enganosas. Precisam ser cautelosas em tudo que fazem 

para que os outros não tenham algo para usar contra elas; em tudo 

que fazem, precisam usar seus próprios métodos e sua própria 

manipulação enganosa e desonesta para encobrir seu rosto 

verdadeiro, temendo que, mais cedo ou mais tarde, eles se 

entregarão — e quando realmente mostram suas cores verdadeiras, 

elas tentam virar o jogo. E quando tentam virar o jogo, há tempos 

em que isso não é tão fácil, e quando não conseguem, começam a 

ficar ansiosas. Temem que outros percebam quem são; quando isso 

acontece, sentem que envergonharam a si mesmas e, então, 

precisam pensar em maneiras de dizer algo que reverta a situação. 

[…] Em sua mente, estão sempre pensando sobre como impedir que 

você as entenda errado, como fazer com que você ouça o que estão 

dizendo e veja o que estão fazendo de uma maneira que alcance os 

objetivos de suas motivações. E, assim, ficam repetindo aquilo em 

sua cabeça. Quando não conseguem dormir à noite, ficam pensando 

nisso; durante o dia, se não conseguem comer, pensam nisso; 

durante as conversas com outros, deliberam sobre isso. Estão 

sempre criando uma fachada para que você não pense que elas são 

aquele tipo de pessoa, para que você pense que são boas, ou para que 

você não pense que é isso que pretendiam dizer” (de ‘A prática mais 

fundamental de ser uma pessoa honesta’ em “Registros das falas de Cristo”). 

Uma após a outra, cada uma das palavras de Deus expôs meus pensamentos, 
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como se uma luz tivesse de repente iluminado o lado escuro do meu coração, 

expondo-o à claridade, deixando-me terrivelmente envergonhada e sem ter 

onde me esconder. “É verdade!”, pensei. “Eu cabulei aula e menti, e depois não 

só não tomei a iniciativa de admitir meu erro, como tentei pensar numa 

maneira de encobrir minha mentira, de encobrir a verdade. Não senti a menor 

culpa ou remorso. Cheguei a achar que o professor responsável pelos estudantes 

internacionais estava se metendo na vida alheia. Oh! Esse tipo de 

comportamento é contrário a Deus e O deixa enojado! Nenhum de meus 

pensamentos ou atos está minimamente de acordo com as exigências de Deus 

— esse não é o comportamento de um crente em Deus! Não, eu não devo 

resolver os meus problemas à maneira dos descrentes. Eu devo me arrepender 

diante de Deus e agir de acordo com Suas exigências. Eu devo falar 

honestamente e ser uma pessoa honesta”. 

Assim, no dia seguinte, procurei o professor e admiti meu erro de ter 

cabulado aula. Fiquei chocada quando ele não me criticou, mas, em vez disso, 

disse que eu era muito honesta e que era bom poder admitir um erro! Mesmo 

assim, havia ainda uma punição por cabular aula, então o professor me deixou 

em detenção pelo período de uma aula depois das aulas, para que pudesse 

refletir sobre o que havia feito. Embora eu tenha recebido uma punição muito 

pequena por ter cabulado aula e mentido, senti que isso era Deus me 

protegendo. Mais tarde, comuniquei sobre isso com minha irmã da igreja num 

encontro. Depois de ouvir o meu relato, ela leu esta passagem das palavras de 

Deus para mim: “Se você acredita no governo de Deus, então precisa 

acreditar que as coisas que acontecem todos os dias, sejam elas boas 

ou ruins, não são ocorrências aleatórias. Não é que alguém seja 

intencionalmente duro com você ou tenha você como alvo; na 

verdade, tudo é arranjado por Deus. Deus orquestra essas coisas 

para quê? Não é para revelar suas deficiências nem para expor você; 

expor você não é o objetivo final. O objetivo final é aperfeiçoá-lo e 

salvá-lo. Como Deus faz isso? Em primeiro lugar, Ele torna você 

ciente do seu caráter corrupto, da sua natureza e essência, das suas 

deficiências e do que lhe falta. Só ao conhecer essas coisas e 

entendê-las em seu coração você pode buscar a verdade e, 

gradualmente, se livrar de seu caráter corrupto. Isso é Deus lhe 
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proporcionando uma oportunidade” (de ‘A fim de alcançar a verdade, 

você deve aprender com as pessoas, questões e coisas ao seu redor’ em 

“Registros das falas de Cristo”). Por meio da comunhão das palavras de Deus, 

eu entendi por que minhas colegas cabularam aula tantas vezes sem que nada 

acontecesse, enquanto eu fui pega pelo professor logo na primeira vez: era de 

fato a soberania de Deus. Deus criou uma situação prática para me expor, me 

castigar e me disciplinar; isso foi feito para que eu pudesse entender minha 

natureza satânica e conhecer meu caráter corrupto de mentir e enganar, e assim 

buscar a verdade, ser uma pessoa honesta e viver uma semelhança humana. 

Isso era Deus me amando e me salvando! No passado, todos me elogiavam por 

ser uma boa menina, e eu sempre tive a mesma opinião. Porém, por meio da 

revelação dos fatos e de meu julgamento e exposição pelas palavras de Deus, 

finalmente percebi a desonestidade e o engano de minha natureza. Eu havia 

sido capaz de mentir e enganar descaradamente, e tinha uma estatura 

realmente pequena; a todo o momento e em toda a parte eu era capaz conviver 

com descrentes e viver de acordo com meu caráter corrupto, envergonhando 

assim o nome de Deus. O professor me deu uma detenção, e embora eu tenha 

sofrido pouco na carne, a punição me ajudou a lembrar daquela lição e eu nunca 

mais mentiria ou enganaria novamente. Se não tivesse sido punida por cabular 

aula, iria querer repetir a dose ao me deparar com testes e tentações. Nesse caso, 

eu teria mentido mais e mais, me tornando cada vez mais falsa e enganosa, e 

acabaria caindo completamente nas garras de Satanás. Se isso acontecesse, 

Deus não me daria atenção alguma, porque Ele ama e salva pessoas honestas e 

odeia e elimina pessoas enganosas. Naquele momento eu finalmente vi 

claramente o grande mal causado pela mentira, e também vi quão crítico e 

importante é ser uma pessoa honesta! 

Pouco tempo depois tivemos uma prova de matemática. Ao revisar a 

matéria na noite anterior, descobri que ainda havia vários conteúdos que eu 

ainda não dominava muito bem. Dado que o exame era no dia seguinte, fiquei 

realmente ansiosa. Como as notas daquele semestre eram as mais importantes 

para entrar na universidade, eles iriam examinar minhas notas daquele ano, e 

se eu não passasse em matemática, todo o meu trabalho duro até então teria 

sido em vão. Quanto mais eu pensava nisso, mais estressada me sentia. No dia 

seguinte, literalmente minutos antes da prova, de repente percebi que eu havia 
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me esquecido de trazer o caderno onde havia anotado todas as fórmulas. Fiquei 

totalmente desnorteada. Eu havia escrito disfarçadamente muitos exemplos de 

perguntas naquele caderno, mas agora que eu não o tinha, com certeza não 

passaria na prova. Agarrando-me a um fio de esperança, procurei-o em toda a 

parte, achando que pudesse tê-lo deixado cair em algum lugar. Quando estava 

procurando, espiei as respostas na prova do aluno sentado ao meu lado. Fiquei 

animada como esse golpe de sorte, como se vislumbrasse de repente um raio de 

esperança. Olhei de relance para o professor e vi que ele estava compenetrado 

no computador. Em seguida, fiz rapidamente todas as perguntas da prova de 

matemática e cutuquei o aluno ao meu lado, sinalizando que queria comparar 

nossas respostas. Eu disse que queria compará-las, mas, na verdade, eu queria 

copiar as respostas dele. Sob constante tensão, fiz a prova de matemática inteira 

dessa maneira furtiva. 

Pensei que havia finalmente passado em minha pior matéria e comecei a 

fazer planos para me divertir bastante nas férias. Para minha surpresa, porém, 

alguns dias depois a escola realizou uma reunião para pais e responsáveis, e 

minha senhoria foi em meu lugar pegar meu boletim. Ela disse que eu tinha 

tirado boas notas em tudo, mas que a nota de matemática não fora dada porque 

a escola suspeitava de um problema de integridade acadêmica. Ao ouvir aquilo, 

fiquei com o coração na mão, preocupada e aflita, sem saber o que fazer. Pensei 

várias vezes: “Problema de integridade acadêmica? Será que descobriram que 

eu colei as respostas do meu colega? Se for esse o caso, o que devo fazer? Plágio 

é um problema muito sério e poderia até afetar minhas chances de entrar na 

universidade. Mas, por ora, é apenas uma suspeita, então ainda tenho 

esperança. Não haverá problemas desde que eu possa dar uma explicação clara, 

mas como devo explicar? Eu realmente cometi plágio. Não seria melhor admitir 

logo?” Fiquei remoendo o problema sem parar. Meus colegas de classe 

sugeriram que eu não deveria admitir em hipótese alguma, mas simplesmente 

inventar alguma desculpa para me safar da situação. Mas então pensei: “Isso 

não é algo que um crente em Deus deve fazer. O que devo fazer?”. 

Coincidentemente, houve um encontro na igreja naquela noite, então eu me 

abri para minhas irmãs e comuniquei sobre a situação em que eu estava. Uma 

das minhas irmãs me fez ler uma passagem das palavras de Deus: “Até hoje, 

as pessoas ouviram muitos sermões sobre a verdade e 
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experimentaram muito da obra de Deus. No entanto, sob as 

interferências e obstruções de muitos fatores diferentes e 

circunstâncias, a maioria das pessoas não consegue chegar a colocar 

a verdade em prática e não consegue chegar a satisfazer a Deus. As 

pessoas estão cada vez mais descuidadas e cada vez carecem mais de 

confiança. […] O único desejo de Deus é dar essas verdades ao 

homem e imbuir o Seu caminho no homem e, então, arranjar várias 

circunstâncias a fim de testar o homem de diferentes maneiras. O 

Seu objetivo é pegar essas palavras, essas verdades e a Sua obra e 

criar um desfecho em que o homem possa temer a Deus e evitar o 

mal. A maioria das pessoas que Eu vi apenas pegam a palavra de 

Deus e a consideram como doutrinas, a consideram como letras, a 

consideram como regulamentos a serem observados. Quando elas 

fazem as coisas e falam, ou enfrentam provações, elas não 

consideram o caminho de Deus como o caminho que devem 

observar. Isso é especialmente verdade quando as pessoas se 

deparam com grandes provações; Eu não vi ninguém que estivesse 

praticando na direção de temer a Deus e evitar o mal” (de ‘Como 

conhecer o caráter de Deus e o resultado de Sua obra’ em “A Palavra manifesta 

em carne”). Senti vergonha no coração depois de ler essas palavras. Embora eu 

tivesse alguma compreensão sobre a verdade de ser uma pessoa honesta e 

houvesse passado há pouco tempo pelo castigo e disciplina de Deus a esse 

respeito, assim que enfrentei outra provação fui incapaz de colocar a verdade 

em prática. Eu sabia claramente que era errado cometer plágio; no entanto, na 

ânsia de tirar boas notas, esqueci completamente a verdade de Deus que exige 

que sejamos pessoas honestas. Não só não dei testemunho, como envergonhei 

a Deus. Não consegui dormir naquela noite de tanto ficar remoendo a questão. 

No final das contas, resolvi ser uma pessoa honesta e não mais envergonhar o 

nome de Deus em nome de meus interesses pessoais. Ao tomar essa decisão, 

pulei da cama, liguei o computador e escrevi uma autocrítica, confessando meu 

erro. Na manhã seguinte, cheguei à escola bem cedo, entreguei minha 

autocrítica ao professor, pedi desculpas a ele por meu comportamento e 

prometi nunca mais me envolver em nenhum tipo de desonestidade. Eu já 

estava conformada em tirar zero em matemática e disposta a aceitar qualquer 
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punição que a escola me desse. Eu nunca poderia imaginar que o professor me 

permitiria refazer a prova. Naquele momento, só me restou expressar meu 

agradecimento e louvor a Deus do fundo do coração: graças a Deus por 

demonstrar misericórdia por mim! Isso me mostrou que Deus examina a fundo 

o coração do homem, e quando deixei de lado meus interesses pessoais e 

pratiquei a verdade de ser uma pessoa honesta, Deus achou uma saída para 

mim e fez com que o professor me permitisse refazer a prova. Eu realmente 

senti que Deus estava ao meu lado, observando cada passo meu e arranjando 

todas as pessoas, eventos, coisas e ambientes ao meu redor para que eu pudesse 

experimentar pessoalmente Sua verdadeira existência. O amor de Deus por 

mim é tão real! 

Ainda mais surpreendente foi o fato de que, alguns dias depois, a escola 

inteira se reuniu para uma cerimônia de entrega de certificados de mérito a 

alunos do ensino médio que haviam tirado nota máxima em todas as matérias. 

Quando o professor anunciou meu nome, pensei que fosse um erro. Só percebi 

que realmente estava recebendo um certificado de mérito quando alguns de 

meus colegas chamaram minha atenção. Meus colegas ficaram todos muito 

surpresos por eu ter obtido um certificado de mérito depois de cometer plágio 

na prova de matemática. Exclamei silenciosamente em meu coração: “Isso é 

tudo a ação de Deus! Eu sei que esse certificado não é por minhas notas, mas é 

Deus me premiando por praticar ser uma pessoa honesta”. Isso confirmou 

ainda mais para mim que Deus realmente está ao meu lado o tempo todo e está 

cuidando de mim a todo o momento. Tudo o que Deus arranja para mim é 

sempre a melhor solução possível. 

Agora estou desfrutando de encontros e lendo as palavras de Deus cada vez 

mais. Embora eu ainda revele meu caráter corrupto na vida, não importa o que 

eu enfrente, posso sempre comunicar com minhas irmãs e buscar a verdade nas 

palavras de Deus para resolver meus problemas. Por meio de trabalho conjunto 

e cooperação prática, compreendo cada vez mais verdades e as coloco em 

prática com uma força cada vez maior. Sinto que Deus está ao meu lado e que 

Ele pode me expor a qualquer momento por meio de várias pessoas, eventos e 

coisas, e Ele também usa Suas palavras para me guiar e conduzir para entrar na 

verdade. Agora sinto que meu relacionamento com Deus está cada vez mais 

próximo e tenho certeza absoluta de que Deus Todo-Poderoso é o Deus 
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verdadeiro, e que em todos os momentos e em todos os lugares Ele é o Deus que 

está de guarda ao meu lado, cuidando de mim e me protegendo! 

 

41. Eu encontrei um verdadeiro lar 

Yangyang, Estados Unidos 

Quando eu tinha três anos de idade, meu pai faleceu. Minha mãe tinha 

acabado de dar luz ao meu irmão caçula e minha avó, devido à superstição, disse 

que eram minha mãe e meu irmão que tinham causado a morte dele. Por falta 

de opção melhor, minha mãe teve que pegar esse meu irmão e ir morar na casa 

do pai dela, então, desde as minhas mais tenras lembranças, eu estava morando 

com meu avô e minha avó. Embora me tratassem bem, eu ainda me sentia 

sozinha e queria realmente estar com minha mãe e meu irmãozinho. Esperava 

ter o mesmo amor maternal que as outras crianças recebiam. Na realidade, eu 

não estava pedindo muito; tudo o que eu queria era uma verdadeira família, 

uma mãe que me amasse com carinho, com quem eu pudesse dividir meus 

sentimentos de verdade. Porém, mesmo sendo tão pouco, isso se transformou 

em uma esperança extraordinária. Eu só conseguia ver minha mãe aos finais de 

semana. Quando tinha qualquer problema na escola, minha mãe nunca estava 

presente. Eu era como um tufo de grama à beira da estrada; ninguém 

demonstrava qualquer interesse por mim. Com o tempo, eu me tornei uma 

pessoa sem amor-próprio e guardava tudo no coração; não tomava iniciativa 

para interagir com outras pessoas. Quando estava com dezesseis anos, algumas 

pessoas no meu vilarejo estavam de partida para o exterior para trabalhar e eu 

fiquei tentada com a ideia. Pensei comigo: as condições da minha família não 

são das melhores e, se eu fosse para o exterior, poderia ter meu próprio meio de 

vida e enviar parte dos meus ganhos para a minha família. Desse jeito eu 

poderia ajudá-la a viver um pouco melhor. 

Em agosto de 2000, eu vim para os Estados Unidos sozinha tentar a sorte. 

Acordava de manhã bem cedo e trabalhava o dia todo, até tarde da noite, sem 

ter ninguém ao meu lado com quem pudesse dividir meus pensamentos. Por 

fora eu me segurava, mas, por dentro, me sentia particularmente solitária e 

desolada. Sempre que me encontrava desse jeito, eu sentia falta da minha 

família e ansiava ainda mais conseguir ter uma família feliz. 

Aos 21 anos conheci meu marido enquanto estava trabalhando em um 
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restaurante. Era confiável e dedicado aos pais, então eu tive uma boa impressão 

dele. Certa vez eu torci o pé por descuido e, para minha surpresa, ele saiu do 

trabalho para cuidar de mim, o que me deixou muito tocada. Devagarinho eu 

comecei a depender dele. Em abril de 2008 nós nos casamos. Eu sentia ter 

encontrado alguém a quem podia confiar a minha vida e sentia, enfim, que 

tinha uma família para chamar de minha. Eu me sentia muito feliz no meu 

coração; o que eu havia esperado por tantos anos finalmente se tornara 

realidade. Depois de nos casarmos, uma irmã de meu marido e eu montamos 

uma parceria para iniciar uma empresa de materiais de construção, mas, como 

era a única na família que sabia inglês, a empresa toda era basicamente tocada 

por mim. De um lado, eu estava cuidando de todos na minha família e, de outro, 

estava administrando a empresa. Anos e anos a fio de luta, eu não só consegui 

ajudar meu marido a pagar dívidas, como também consegui juntar algumas 

economias para a minha família. Achava, em princípio, que meu investimento 

me faria ser respeitada pela família do meu marido, mas a realidade foi um tapa 

na minha cara. Uma vez que o negócio começou a lograr algum êxito, 

planejamos ter um filho, mas eu não conseguia engravidar. Por causa disso, 

tomei um monte de remédios e visitei inúmeros médicos, mas eu não enxergava 

um único raio de esperança. Meu marido era o filho mais velho da família e seus 

pais e outros familiares perderam as esperanças em relação a mim, já que eu 

não lhes dava um neto. Diante desse tipo de pressão, a atitude do meu marido 

comigo mudou radicalmente comparado ao que era antes. Depois, todos na 

família dele mudaram de atitude comigo. A irmã mais velha dele 

frequentemente dizia coisas com o intuito de me excluir e até distorcia os fatos 

para falar mal de mim na frente do meu marido. Eu sentia que estava sendo 

injustiçada e, então, contei para ele como estava me sentindo. Ele não apenas 

não me entendeu como começou a gritar comigo enquanto eu me explicava, o 

que fazia eu me sentir ainda mais ferida e injustiçada. Mais adiante, nós fomos 

ao hospital para fazer um outro checkup e finalmente se descobriu que havia 

algo de errado, de fato, com o organismo do meu marido. Isso, porém, já não 

era mais importante, porque, depois de tantos anos de brigas, nosso 

relacionamento ficou bagunçado. A partir do início de 2012, meu marido 

passou a voltar à China para consultar-se com médicos e realizar negócios, 

voltando para casa apenas a cada seis meses. Toda vez que voltava era apenas 
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para pegar dinheiro, dizendo-me que a empresa que ele estava tocando na 

China precisava de fundos para cobrir seus custos, mas, comigo, ele era 

completamente indiferente. Dessa forma, por mais de três anos quase não 

estivemos juntos e nosso relacionamento foi ficando cada mais distante. 

Em setembro de 2015, nós finalmente acabamos nos divorciando. O que 

mais me machucou foi que, quando estávamos fazendo a partilha dos nossos 

bens, meu marido chegou ao ponto de designar um advogado para fazer eu 

assinar um contrato dizendo que, se o tribunal não aprovasse nosso divórcio, 

dentro de uma semana eu teria então que dar a ele toda a parte dos ganhos que 

eu havia conseguido. Um outro advogado me fez pensar a respeito disso com 

cuidado; se eu assinasse o tal contrato, seria muito prejudicial para mim. Ele 

disse que poderia me ajudar a escrever um acordo para que eu recebesse pensão 

alimentícia. Vendo meu marido tão frio e impiedoso fez eu me sentir muito 

desiludida. Da primeira paixão até nos casarmos, por quase uma década eu dera 

tudo de mim para ele e para aquela família, a que dinheiro algum nem posses 

se comparam. Agora, porém, por ele não poder ter um filho, ele e sua família 

colocaram toda a culpa em mim e se tornaram impiedosos comigo, sem a menor 

consideração pelos meus sentimentos. O que eu recebia em troca de tudo o que 

havia feito era muita dor e um coração partido. Eu me sentia exausta. Não 

queria ter mais nada a ver com aquela família, apenas deixar aquela casa o mais 

rápido possível e ficar longe daquela gente que me machucava tão 

profundamente. Assim, sem a menor hesitação, eu assinei meu nome. 

Depois do divórcio, eu me senti muito desamparada. Não sabia em quem 

podia acreditar, não sabia a quem podia recorrer e dividir meus sentimentos. 

Toda vez que pensava no meu malfadado casamento, eu me sentia deprimida e 

triste. Analisei a minha vida. Para ter um filho, eu tomei tanto remédio à base 

de hormônios que ganhei metade do meu peso original. Estava com tanto medo 

que os outros me vissem agora nesse apuro, nessa situação difícil em que estava. 

Por fora eu fingia ser forte, mas, no meu coração, eu me sentia extremamente 

fraca. Ansiava realmente pelo dia em que conseguiria viver uma vida em que 

meu espírito poderia estar liberto. Foi a partir desse momento que comecei a 

ter o desejo de crer em Deus. 

Não muito depois disso, estando num shopping center para comprar 

roupas, eu conheci Carmen. Ela ficou muito entusiasmada para me ajudar e nós 



462 

 

trocamos nossos números de telefone. Depois eu vi uma mensagem que ela 

postara no WeChat e descobri que era cristã. Ela frequentemente compartilhava 

comigo sobre o amor de Deus pelo homem e eu sentia meu coração muito 

mexido. Pouco a pouco descobri que eu — em princípio fechada — estava 

disposta a abrir o coração e interagir com outras pessoas. À medida que Carmen 

e eu passamos a nos conhecer, eu me abri para ela e falei do sofrimento que 

havia no meu coração em todos esses anos. Carmen realmente entendeu meu 

sofrimento e dividiu comigo uma experiência semelhante pela qual havia 

passado. Senti que havia encontrado alguém que realmente se importava 

comigo e isso fez meu coração se aquecer. Certo dia ela me convidou para ir à 

casa de outra irmã, onde eu conheci o irmão Kevin e várias outras irmãs da 

Igreja de Deus Todo-Poderoso. Estando com eles, senti que eram pessoas 

bastante diferentes daquelas que eu havia conhecido. Sempre que estava com 

outras pessoas, mesmo que fossem meus parentes ou amigos, parecia que eu 

não era realmente compreendida ao abrir o coração para elas. Pelo contrário, 

eu me preocupava em ser ridicularizada por elas, então não me dispunha a 

dividir meus sentimentos com ninguém. No entanto, estando com Carmen e as 

demais pessoas ali, eu me sentia muito à vontade, pois elas conseguiam 

entender meu sofrimento; chegaram até a dividir comigo suas próprias 

experiências. Era, na verdade, difícil imaginar quão sinceramente eu poderia 

abrir meu coração e conversar com todos ali logo no primeiro encontro, como 

fizemos ao dividirmos todos as nossas experiências uns com os outros. Senti 

que esses irmãos e irmãs me tratavam mais como um familiar deles que a minha 

própria família, algo que eu jamais havia experimentado vivendo neste mundo 

nas últimas décadas, e isso fez eu me sentir muito tocada por dentro. 

Mais tarde, fomos todos juntos assistir ao musical “A história de Xiaozhen”, 

da Igreja de Deus Todo-Poderoso, o qual eu achei muito tocante. A história do 

filme era tão verdadeira! Quando criança, a heroína no filme brincava com seus 

amigos inocentemente e sem impureza, mas, à medida que foram crescendo e 

se deparando com a necessidade de cuidarem de si mesmas, o coração de cada 

um começou a mudar pouco a pouco. Passaram a conspirar uns contra os outros, 

tornando-se até inimigos e lutando entre si. Não havia qualquer afeição ou 

amizade. Eu não podia deixar de pensar em todos aqueles anos de contenda 

entre meu marido e eu. Porque não conseguíamos ter um filho, houve uma 
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fratura em nosso relacionamento, terminando ao fazermos a partilha dos 

nossos bens e ele, na verdade, passando a maquinar contra mim. Isso me fazia 

pensar em como as pessoas são realmente terríveis; sempre que seus interesses 

próprios estão em jogo, todos os seus sentimentos… não vale nem a pena falar. 

Felizmente, a heroína no filme enfim encontra a Deus e retorna para a casa de 

Deus, onde Ele se torna a única coisa em que ela pode confiar; ela já não está 

mais sozinha, tampouco se sentindo indecisa e desamparada. Eu fiquei bastante 

comovida depois de ver isso, tentando segurar as lágrimas. Pensava comigo: 

“Quando retornou a Deus, Xiaozhen tirou a máscara usada para sobreviver e 

verdadeiramente passou a viver na presença de Deus, recebendo Sua salvação 

e sendo capaz de viver uma vida liberta e livre. Então, Deus Todo-Poderoso irá 

certamente me salvar, permitindo a mim viver tão feliz quanto Xiaozhen”. 

Então, eu ouvi as palavras de Deus Todo-Poderoso: “A humanidade, tendo 

se desviado da provisão de vida do Todo-Poderoso, é ignorante do 

propósito da existência, mas ainda assim teme a morte. Ela está sem 

ajuda ou apoio, mas ainda relutante em fechar os olhos, e ela se 

prepara para arrastar uma existência ignóbil neste mundo, um saco 

de carne sem nenhum senso da própria alma. Você vive desse modo, 

sem esperança, como fazem os outros, sem objetivo. Só o Santo da 

lenda salvará as pessoas, que, gemendo em meio ao sofrimento, 

anseiam desesperadamente por Sua chegada. Até agora, tal crença 

não foi concretizada naqueles que carecem de consciência. No 

entanto, as pessoas ainda anseiam por isso. O Todo-Poderoso tem 

misericórdia dessas pessoas que sofreram profundamente; ao 

mesmo tempo, Ele está farto dessas pessoas que carecem de 

consciência, pois teve de esperar muito por uma resposta da 

humanidade. Ele deseja buscar, buscar seu coração e seu espírito, 

trazer-lhe água e comida, acordar você, para que você não tenha 

mais sede e fome. Quando você estiver enfadado e quando começar 

a sentir um pouco da triste desolação deste mundo, não fique 

perdido, não chore. Deus Todo-Poderoso, o Vigia, abraçará a sua 

chegada a qualquer tempo. Ele está vigiando do seu lado, esperando 

você voltar disponível. Ele está esperando pelo dia em que você 

recupera a memória de repente: quando você percebe que veio de 
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Deus, que, em algum momento desconhecido, você perdeu a direção, 

em algum momento desconhecido você perdeu a consciência na 

estrada e em algum momento desconhecido você conseguiu um ‘pai’; 

quando você percebe, além disso, que o Todo-Poderoso sempre 

esteve vigiando, esperando muito, muito tempo ali o seu retorno” (de 

‘O suspirar do Todo-Poderoso’ em “A Palavra manifesta em carne”). Ao ouvir 

essas palavras, era como se minha mãe estivesse chamando por mim; parecia 

que havia voltado a estar ao lado dela, onde eu sentia um incomparável calor no 

meu coração. Como se vê, Deus sempre esteve ao meu lado cuidando de mim, 

aguardando o meu retorno. Já não estava mais sozinha. Ele conhece minhas 

dificuldades e minhas necessidades. Em meu maior momento de carência, 

quando meu espírito mais doía, Ele, por meio de irmãos e irmãs espalhando o 

evangelho para mim, trouxe-me de volta para a Sua casa, onde recebi a Sua 

salvação e desfrutei do amor que Ele tem por mim. Naquele momento eu me 

senti como uma criança perdida que finalmente havia encontrado seu lar, 

encontrado a sua família, e eu me sentia, de fato, verdadeiramente abençoada! 

Depois disso, comecei a participar na vida da igreja e, lendo a palavra de 

Deus Todo-Poderoso, senti que havia encontrado algo em que realmente podia 

confiar, que havia objetivo e direção em minha vida. Entretanto, desde que 

entendi um pouco sobre a verdade, toda vez que pensava no meu malfadado 

casamento, eu ainda sentia dor no coração. Odiava o modo como a família do 

meu marido havia me tratado e, toda vez que pensava nisso, começava a sentir 

meu coração se afundar em desespero. Então, a fim de buscar a verdade e 

encontrar respostas, eu orava a Deus pelos meus problemas e me abria para os 

irmãos e irmãs; contava a eles os meus problemas. Certa vez, o irmão Kevin 

dividiu comigo esta passagem da palavra de Deus Todo-Poderoso: “O homem 

atravessou essas eras com Deus, mas não sabe que Deus governa o 

destino de todas as coisas e de todos os seres vivos, nem como Deus 

orquestra e dirige todas as coisas. Isso tem escapado ao 

conhecimento do homem desde os tempos imemoriais até o 

presente. Quanto ao motivo, não é porque os feitos de Deus sejam 

ocultos demais, nem porque o plano de Deus ainda está para ser 

realizado, mas porque o coração e o espírito do homem estão muito 

distantes de Deus, ao ponto de o homem permanecer a serviço de 
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Satanás mesmo conforme ele segue a Deus — e ainda não sabe disso. 

Ninguém busca ativamente as pegadas de Deus e a aparição de Deus, 

ninguém deseja existir sob o cuidado e a guarda de Deus. Ao 

contrário, eles desejam confiar na corrosão de Satanás, o maligno, 

para adaptar-se a este mundo e às regras de existência que os 

homens ímpios seguem. Nesse ponto, o coração e o espírito do 

homem se tornaram um tributo do homem a Satanás e tornam-se o 

alimento de Satanás. Além disso, o coração e o espírito humano 

transformam-se em um lugar no qual Satanás pode residir e em um 

adequado parque de diversões para ele. Assim, o homem 

inconscientemente perde sua compreensão acerca dos princípios de 

ser humano, do valor e do propósito da existência humana. As leis 

de Deus e a aliança entre Deus e o homem gradualmente 

desaparecem do coração do homem e ele deixa de buscar a Deus ou 

prestar-Lhe atenção. Conforme o tempo passa, o homem não 

entende mais por que Deus o criou, nem compreende mais as 

palavras da boca de Deus e tudo que vem de Deus. O homem começa 

a resistir às leis e aos decretos de Deus e o coração e o espírito do 

homem ficam amortecidos… Deus perde o homem que Ele criou 

originalmente e o homem perde a raiz de seu princípio: essa é a 

aflição desta espécie humana” (de ‘Deus é a fonte da vida do homem’ em 

“A Palavra manifesta em carne”). O irmão Kevin comungou sobre isso comigo, 

dizendo: “A razão pela qual a nossa vida é tão cheia de dor é porque aceitamos 

as ideias, as visões e os axiomas de vida de Satanás e porque somos 

prejudicados e corrompidos por Satanás. Na verdade, a humanidade tem sido 

corrompida por Satanás há milhares de anos. Já há muito tempo temos sido 

usados para tudo o que Satanás infunde em nós. A humanidade depende das 

regras de sobrevivência de Satanás para viver, fazendo com que busquemos 

nossos próprios interesses e sejamos egoístas, desprezíveis e sem consciência. 

A família do seu ex-marido foi capaz de tratar você da maneira como o fez 

porque também era controlada por aqueles pensamentos feudais, como ‘Dar 

prosseguimento à linhagem ancestral’, ‘Há três maneiras de ser desnaturado; 

não ter filhos é a pior delas’ e ‘Criar filhos para ser cuidado na velhice’, incutidos 

nela por Satanás, e, quando seu marido estava fazendo a partilha dos bens de 
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vocês, ele não considerou, de modo algum, todos os seus muitos anos juntos 

como marido e mulher; isso também era ele sendo afetado e controlado por 

regras de sobrevivência, tais como ‘Dinheiro em primeiro lugar’ e ‘Cada um por 

si e o demônio pega quem fica por último’, o que o fez se tornar alguém egoísta 

e insensível. Por causa da corrupção de Satanás, as pessoas simplesmente não 

conseguem se dar bem umas com as outras e não há felicidade em nossa vida. 

Todo o sofrimento que experimentamos é causado pelas aflições de Satanás. As 

nossas famílias são todas afligidas por Satanás também, toda a raça humana 

está sob o domínio de Satanás e, sem liberdade de ação, somos prejudicados 

por ele. Assim, sem a orientação de Deus, as pessoas que confiam nas filosofias 

e leis de Satanás para viver têm uma vida sem verdadeiras bênçãos e felicidade. 

Na nossa vida, o que mais precisamos não é riqueza material nem o amor de 

nossas famílias, mas, sim, a salvação de Deus. O que precisamos é sermos 

supridos pela palavra de Deus. Somente Deus pode nos levar a romper com a 

corrupção e aflição de Satanás, e restaurar nossa consciência e razão, 

permitindo-nos viver como pessoas verdadeiras e obter a liberdade e a 

libertação”. Depois de ouvir a comunhão do irmão Kevin, de repente percebi: 

como se vê, não era só eu que vivia em sofrimento, mas, sim, toda a raça 

humana havia sido enganada e corrompida por Satanás; todos lutando com a 

dor. À medida que se apresenta diante de Deus e aceita a Sua salvação, o homem 

então consegue romper com a aflição de Satanás e andar longe desse sofrimento. 

Essa é a única maneira de se alcançar felicidade e liberdade. Uma vez que 

entendi isso, minha mente ficou tão clara e eu consegui me libertar de tantas 

coisas. 

Quando entendi a causa raiz de o homem viver na dor, percebi que o 

ressentimento que eu nutria em relação à família do meu ex-marido era tudo 

resultado das aflições de Satanás, e isso até me deixou disposta a tentar perdoá-

la e a parar de guardar rancor. Quando comecei a colocar a palavra de Deus em 

prática, senti muito mais alegria no meu coração. Certo dia, em agosto de 2016, 

encontrei meu ex-marido na rua. Nós nos cumprimentamos e eu senti com toda 

clareza em meu coração que não tinha mais ressentimento dele porque agora 

sabia que ele estava vivendo sob a aflição de Satanás, que ele havia sido 

enganado e atormentado por Satanás. Se tiver oportunidade, eu vou falar do 

evangelho de Deus nos últimos dias para ele, para que também possa vir para 
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diante de Deus e receber a salvação do Criador. Naquele momento eu senti que 

Deus é realmente é tão amável e que a Sua palavra é a verdade. À medida que 

nos colocamos diante de Deus e recebemos a Sua salvação, conseguimos nos 

libertar dos grilhões de Satanás e alcançar a liberdade e a libertação, e viver 

vidas felizes e abençoadas. 

Toda vez que assisto o musical “A alegria na boa terra de Canaã”, eu me 

sinto muito feliz. É como se estivessem cantando a respeito do que eu sinto em 

meu coração: “Voltei para a família de Deus, animada e feliz. Em conhecer o 

verdadeiro Deus, entreguei-Lhe meu coração. Mesmo passando pelo Vale das 

Lágrimas, eu vi a beleza de Deus. Meu amor por Deus cresce dia a dia, Deus é a 

fonte da alegria. Encantada com a beleza de Deus, meu coração está ligado a 

Ele. Nunca amarei Deus o bastante, louvores jorram no meu coração”. Quando 

olho para trás e vejo a estrada que trilhei, independentemente do que 

experimentei ao longo do caminho, Deus sempre esteve ao meu lado cuidando 

de mim e, finalmente, Ele me levou de volta para a Sua casa. Agora, todos os 

dias eu desfruto do prazer de ser regada e sustentada pela palavra de Deus 

Todo-Poderoso. A dor que eu sentia por dentro foi embora e encontrei direção 

na minha vida. Alcancei a verdadeira liberdade e felicidade. Agradeço a Deus 

por me salvar. Eu vou me esforçar para buscar a verdade e cumprir meu dever 

como criação da melhor maneira possível para retribuir o amor de Deus. 
 

42. Um tipo diferente de salvação 

Por Huang Lin, China 

Eu costumava ser uma crente comum no cristianismo carismático e, desde 

que comecei a crer no Senhor, nunca perdi um culto. Era especialmente porque 

eu sabia que estávamos nos últimos dias e que as profecias bíblicas sobre o 

retorno do Senhor basicamente tinham sido cumpridas; o Senhor retornaria em 

breve, assim eu frequentava os cultos com um entusiasmo ainda maior, 

aguardando ansiosamente o Seu retorno, para que eu não perdesse a chance de 

encontrar o Senhor. 

Certo dia, minha irmã mais nova veio e me disse com alegria: “Ei, eu vim 

hoje para contar-lhe a melhor notícia de todos os tempos — o Senhor Jesus 

retornou! E mais, Ele retornou na carne; Ele está expressando a verdade e 

realizando Sua obra dos últimos dias para julgar e purificar o homem, 
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cumprindo assim a profecia na Bíblia: ‘Porque já é tempo que comece o 

julgamento pela casa de Deus’ (1 Pedro 4:17). Não perca tempo algum — 

siga a nova obra de Deus!”. Quando ouvi a notícia de que o Senhor tinha 

retornado, fiquei chocada e cheia de dúvidas. Eu disse: “O livro de Apocalipse 

diz: ‘Eis que vem com as nuvens, e todo olho O verá’ (Apocalipse 1:7). E 

os pastores e presbíteros nos dizem com frequência que, quando o Senhor 

retornar, Ele virá até nós numa nuvem branca. Você diz que o Senhor retornou 

e que Ele veio na carne. Como isso é possível?”. Minha irmã disse solenemente: 

“Você diz que o Senhor Jesus retornará com as nuvens, mas você tem certeza 

disso? A Bíblia também profetiza: ‘Eis que venho como ladrão’ (Apocalipse 

16:15), e ‘Mas à meia-noite ouviu-se um grito: Eis o noivo! Saí-lhe ao 

encontro!’ (Mateus 25:6). Você ousa dizer que é impossível que o Senhor 

venha secretamente? Há um mistério no retorno do Senhor, portanto, devemos 

buscar com uma mente aberta! Se nós nos agarrarmos às nossas próprias 

noções e imaginações, como poderemos acolher o retorno do Senhor?”. Mas 

não importava como minha irmã compartilhasse comigo, eu permaneci cética, 

acreditando em vez disso que o Senhor retornaria numa nuvem branca e que 

era impossível que Ele retornasse na carne. Mais tarde, ela pregou o evangelho 

ao resto da família e, após compartilhar sua comunicação várias vezes, meu 

marido, meu filho mais novo e sua esposa (que haviam sido incrédulos) 

aceitaram a obra de Deus Todo-Poderoso nos últimos dias. Mesmo assim, eu 

continuei a me agarrar às minhas próprias noções, recusando-me a aceitá-la. 

Depois disso, continuei a frequentar os cultos de minha antiga igreja, 

enquanto meu marido, meu filho mais novo e sua esposa participavam das 

reuniões na Igreja de Deus Todo-Poderoso. Sempre que eu voltava do culto, eu 

me sentia letárgica e sentia que ele tinha sido realizado em modo automático; 

meu coração estava vazio, e eu não estava ganhando nada. Eles, por sua vez, 

sempre estavam tão felizes quando voltavam de uma reunião e, muitas vezes, 

buscavam e compartilhavam juntos sobre coisas como o tipo de caráter 

corrupto que eles revelavam quando tinham problemas, como deviam buscar a 

vontade de Deus e como deviam conhecer a si mesmos e refletir sobre si 

mesmos. Também discutiam sobre como praticar a verdade e viver segundo as 

palavras de Deus, sobre como se livrar de seu caráter corrupto e ser purificados 

e assim por diante. Ouvi-los discutir essas coisas me deixou perplexa, e pensei: 
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“Eles tem tido fé há tão pouco tempo; como é possível que eles saibam como 

buscar a vontade de Deus quando se deparam com problemas, que eles sejam 

capazes de encontrar uma senda de prática e que tudo que dizem é tão 

ponderado? Eu tenho acreditado no Senhor Jesus durante todos esses anos; 

tenho orado, ido aos cultos e lido a Bíblia com consistência, por que, então, 

nunca sou capaz de entender a vontade do Senhor quando as coisas acontecem 

comigo? E isso não vale apenas para mim — todos os meus irmãos e irmãs na 

igreja são iguais. Estamos presos a todos os tipos de pecados e não conseguimos 

nos libertar; nossos espíritos estão murchos, sombrios e sem esperança, e nós 

nos sentimos como se estivéssemos nos afastando cada vez mais do Senhor. Que 

raios está acontecendo?”. Os temas que eles estavam discutindo eram tão novos 

e frescos, falavam sobre os caracteres corruptos que estavam revelando, sobre 

como refletir e conhecer a si mesmos, sobre ser purificados e assim por diante. 

Eu tinha acreditado no Senhor por tantos anos, mas nunca tinha ouvido os 

pastores ou presbíteros em minha igreja pregar sobre essas coisas, e eu 

simplesmente não conseguia entender como eles tinham vindo a entender tanto! 

Eu não sabia o que fazer. 

Num piscar de olhos, o período da colheita chegou. Meus dois filhos 

colheram seu milho e o trouxeram para casa. No passado, eu sempre ajudava 

primeiro meu filho mais velho a debulhar o milho, para então ajudar meu filho 

mais novo, mas, nesse ano, meu filho mais novo e sua família fizeram tudo 

sozinhos. Pensei comigo mesma: “Dessa vez, não ajudei a família de meu filho 

mais novo com seu trabalho, então sua esposa deve estar com raiva de mim. Ela 

dirá que estou demonstrando favoritismo”. Mas, para a minha surpresa, ela não 

só não ficou com raiva, como disse também animadamente: “Mãe, você e papai 

não estão ficando mais novos. Não se preocupem mais em ajudar-nos com 

nosso trabalho. Apenas cuidem de sua saúde!”. Fiquei muito surpresa ao ouvi-

la dizer isso. Na verdade, foi a primeira vez em que ela disse algo tão atencioso 

sobre nós. Ela nunca tinha dito algo assim antes! E, mais tarde, aconteceu de 

novo — eu disse aos meus filhos e suas esposas: “Seus filhos estão prestes a 

começar o ensino médio, então vou comprar uma bicicleta para cada um deles”. 

Assim, comprei uma bicicleta para o filho do meu filho mais velho, mas então 

surgiu algo e tive que gastar todo o dinheiro que tinha sobrado; eu não pude 

mais comprar uma bicicleta para o filho do meu caçula. A mãe da minha nora 
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acabou comprando uma bicicleta para ele. Eu me senti mal e pensei: “Minha 

nora deve estar chateada comigo e dirá que eu não cumpro a minha palavra”. 

Mas, para a minha surpresa, ela não só não ficou chateada como também me 

consolou, dizendo: “Mãe, não há necessidade de se sentir triste por não comprar 

uma bicicleta para o meu filho. A partir de agora, você e papai devem ficar com 

seu dinheiro e gastá-lo consigo mesmos. Não se preocupe conosco!”. Esses dois 

eventos realmente me surpreenderam. Desde que minha nora tinha começado 

a crer em Deus Todo-Poderoso, ela não discutia mais comigo sobre as coisas, 

em vez disso demonstrava cuidado e consideração por nós — ela realmente 

tinha mudado. E meu marido sempre costumava perder a paciência comigo à 

menor provocação — uma ninharia o fazia explodir. Agora, porém, ele sempre 

sorria quando falava comigo e, às vezes, quando eu me irritava com ele, ele até 

suportava tudo com paciência e me dizia calmamente: “Acreditamos no mesmo 

Deus. Nosso relacionamento carnal é o de marido e mulher, mas, em termos 

espirituais, somos irmão e irmã. Devemos amar um ao outro, ser 

compreensivos e perdoar um ao outro e viver segundo a palavra de Deus. Você 

não acha? Eu costumava ter um temperamento ruim e me irritar facilmente, e 

isso era o resultado do meu caráter satânico corrompido. Eu era arrogante e 

presunçoso demais e desprovido de humanidade correta. Agora, tenho lido 

muitas das palavras de Deus Todo-Poderoso e vim a entender que a obra de 

Deus dos últimos dias é para salvar a humanidade através da declaração de Suas 

palavras. Quando buscam alcançar a salvação de Deus, as pessoas devem 

colocar as palavras de Deus em prática na vida real e lidar com cada assunto de 

acordo com os princípios da verdade. Devo abandonar minha carne, praticar de 

acordo com as palavras de Deus e viver uma humanidade correta”. Olhando 

para meu marido, meu filho e sua esposa, fiquei ponderando em meu coração: 

“Eles aceitaram a obra de Deus Todo-Poderoso nos últimos dias faz só dois anos, 

como mudaram tanto? Não tenho como não ser convencida por isso. Tenho 

acreditado no Senhor por tantos anos e leio a Bíblia e oro todos os dias, por que, 

então, eu não mudei nada em todo esse tempo? Quando algo acontece comigo, 

por que eu sempre afundo em pecado do qual não consigo me libertar? Apenas 

Deus tem o poder de mudar as pessoas. Será que o Deus Todo-Poderoso no qual 

eles acreditam seja o Senhor Jesus retornado? Se isso realmente for verdade e 

eu continuar me recusando a aceitar isso, o Senhor não me abandonará? Eu não 
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seria uma tola se, ao ter uma salvação tão grande apresentada a mim, eu 

falhasse em alcançá-la?”. Pensando nisso, não tive como não sentir alguma 

ansiedade. Eu queria buscar e investigar, mas eu tinha vergonha de conversar 

sobre isso com a minha família. 

Certo dia, quando meu marido estava fora de casa, secretamente peguei o 

livro que ele sempre estava lendo. No mesmo instante em que olhei para a capa, 

as cinco palavras “A Palavra manifesta em carne”, escritas em letras grandes e 

douradas, saltaram aos meus olhos, e pensei: “Quais mistérios, exatamente, 

este livro contém? Ele consegue mudar tanto as pessoas — devo lê-lo com 

cuidado”. Abri o livro com cautela e vi estas palavras escritas ali: “Esta 

encarnação é a segunda encarnação de Deus após a conclusão da 

obra de Jesus. Claro, esta encarnação não ocorre 

independentemente, mas é o terceiro estágio da obra após a Era da 

Lei e a Era da Graça. Cada novo estágio da obra de Deus sempre traz 

um novo começo e uma nova era. Assim, também há mudanças 

correspondentes no caráter de Deus, em Seu modo de operar, na 

localização de Sua obra e em Seu nome. Não é de admirar, então, 

que seja difícil para o homem aceitar a obra de Deus na nova era. 

Mas, independentemente de como o homem se opõe a Ele, Deus está 

sempre fazendo Sua obra e sempre está liderando a humanidade 

inteira adiante. Quando Jesus veio para o mundo do homem, Ele 

trouxe a Era da Graça e encerrou a Era da Lei. Durante os últimos 

dias, Deus mais uma vez Se tornou carne, e quando Ele Se tornou 

carne desta vez, Ele encerrou a Era da Graça e trouxe a Era do Reino. 

Todos aqueles que aceitam a segunda encarnação de Deus serão 

conduzidos para a Era do Reino e serão capazes de aceitar 

pessoalmente a orientação de Deus” (de ‘Prefácio’ em “A Palavra 

manifesta em carne”). Após ter lido isso, ponderei: se a segunda encarnação de 

Deus encerrou a obra da Era da Graça, seria possível que Deus não estivesse 

mais operando em igrejas da Era da Graça? Já entramos na Era do Reino? Aqui 

diz: “Todos aqueles que aceitam a segunda encarnação de Deus serão 

conduzidos para a Era do Reino e serão capazes de aceitar 

pessoalmente a orientação de Deus”. Desde que meu marido, meu filho e 

sua esposa aceitaram a obra de Deus Todo-Poderoso, eles realmente mudaram 
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muito. É possível que o Deus Todo-Poderoso em que acreditam seja realmente 

o Senhor Jesus retornado? Eles estão realmente seguindo os passos de Deus e 

aceitando a orientação pessoal de Deus? Caso contrário, como poderiam 

entender tantas verdade e ter mudado tanto? Isso deve ser o resultado da obra 

do Espírito Santo — não é algo que poderiam alcançar por conta própria, sem a 

obra do Espírito Santo. No momento em que esse pensamento passou por 

minha cabeça, vi de repente que meu marido estava voltando para casa. 

Apressadamente, devolvi o livro ao lugar em que estivera e pensei: ele não pode 

saber que estive lendo seu livro ou rirá de mim. 

No dia seguinte, quando meu marido saiu para participar de uma reunião, 

eu peguei o livro mais uma vez e comecei a ler. Li esta passagem: “Embora 

Jesus tenha feito muita obra entre os homens, Ele apenas completou 

a redenção de toda a humanidade e tornou-Se oferta pelo pecado 

dos homens e não livrou o homem de todo o seu caráter corrupto. 

Salvar o homem plenamente da influência de Satanás não exigiu 

apenas que Jesus tomasse os pecados do homem como oferta pelo 

pecado, mas também exigiu que Deus fizesse uma obra maior para 

livrar o homem completamente de seu caráter, que foi corrompido 

por Satanás. E assim, depois que os pecados do homem foram 

perdoados, Deus voltou para a carne para guiar o homem até a nova 

era e começou a obra do castigo e julgamento, e essa obra tem 

trazido o homem a um reino superior. Todo aquele que se submete 

ao Seu domínio desfrutará de uma verdade maior e receberá 

bênçãos maiores. Eles viverão verdadeiramente na luz e ganharão a 

verdade, o caminho e a vida” (de ‘Prefácio’ em “A Palavra manifesta em 

carne”). Eu realmente ponderei sobre essa passagem. O Senhor Jesus remiu 

toda a humanidade quando foi crucificado, mas Ele não eliminou os caracteres 

corruptos do homem. Uma natureza pecaminosa permanece dentro do homem 

— isso é absolutamente verdadeiro. Quanto àqueles de nós que creem no 

Senhor, nós falhamos frequentemente em cumprir os ensinamentos do Senhor; 

mentimos e enganamos, e pecamos todos os dias para então confessar, estamos 

constantemente atolados no pecado e somos impotentes para nos livrar das 

amarras do pecado. Isso é um fato inegável. Naquele momento, estas palavras 

de Deus na Bíblia me vieram à mente: “Sereis pois santos, porque Eu sou 
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santo” (Levítico 11:45). Deus pede que alcancemos a santidade, mesmo assim, 

nós pecamos e desagradamos ao Senhor com frequência — como isso pode ser 

santo? Deus é santo, e Seu reino não pode ser manchado. Como então nós, que 

pecamos tão frequentemente, poderíamos entrar no reino dos céus? Esse 

pensamento me deixou um pouco frustrada, e eu li mais uma vez esta passagem: 

“Salvar o homem plenamente da influência de Satanás não exigiu 

apenas que Jesus tomasse os pecados do homem como oferta pelo 

pecado, mas também exigiu que Deus fizesse uma obra maior para 

livrar o homem completamente de seu caráter, que foi corrompido 

por Satanás”. Seria possível que a obra de Deus Todo-Poderoso dos últimos 

dias fosse uma obra ainda maior realizada pelo Senhor Jesus retornado? É 

apenas através da aceitação e experiência do julgamento de Deus Todo-

Poderoso que podemos nos livrar do pecado e ser purificados e transformados? 

É possível que as mudanças efetuadas no meu marido e na minha nora tenham 

vindo de suas experiências da obra de castigo e julgamento de Deus Todo-

Poderoso? Meu marido, meu filho e sua esposa tinham acreditado em Deus por 

tão pouco tempo e, mesmo assim, tinham vindo a entender algumas verdades. 

Além disso, conseguiam articular seu entendimento de seu próprio caráter 

corrompido, buscar a vontade de Deus quando as coisas aconteciam com eles e 

encontrar uma senda de prática. Eu, por outro lado, tinha acreditado no Senhor 

por muitos anos, mesma assim, se alguém tivesse me perguntado o que, 

exatamente, era fé em Deus ou qual, exatamente, era a vontade de Deus, para 

ser honesta, eu teria ficado com a língua presa e incapaz de falar sobre 

quaisquer mudanças em meu caráter. Comparando-me com eles, senti-me 

verdadeiramente envergonhada! Para mim, isso significava que eu devia 

investigar a sério a obra de Deus Todo-Poderoso dos últimos dias. 

A partir de então, eu lia secretamente o livro “A Palavra manifesta em carne” 

todos os dias por trás das costas do meu marido e, quanto mais o lia, mais 

esclarecida eu me sentia em meu coração e mais prazer eu sentia em lê-lo. Às 

vezes, eu nem queria participar do culto na minha igreja e ficava em casa lendo 

esse livro. Certa vez, li estas palavras de Deus Todo-Poderoso: “Eu 

certamente irei iluminar e esclarecer todos aqueles que têm fome e 

sede de justiça e que buscam com sinceridade. Eu mostrarei a você 

todos os mistérios do mundo espiritual e lhes mostrarei o caminho 
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adiante, para que deixem de lado o velho caráter corrupto de vocês 

o mais rápido possível, para que possam alcançar a maturidade da 

vida e ser úteis a Mim, para que a obra do evangelho possa logo 

prosseguir sem obstrução. Só então a Minha vontade será satisfeita, 

só então o plano de gestão de seis mil anos de Deus será executado o 

mais rápido possível. Deus ganhará o reino e descerá à terra, e 

juntos entraremos na glória!” (de ‘Capítulo 8’ das Declarações de Cristo no 

princípio em “A Palavra manifesta em carne”). Então tive que pensar nestas 

palavras do Senhor Jesus: “Bem-aventurados os que têm fome e sede de 

justiça porque eles serão fartos” (Mateus 5:6). Quanto mais eu lia, mais 

sentia que as palavras de Deus Todo-Poderoso e as palavras do Senhor Jesus 

compartilhavam a mesma fonte. As palavras de ambos possuem autoridade e 

poder, e assim pareceu-me altamente provável que Deus Todo-Poderoso era 

realmente o Senhor Jesus retornado! Esse pensamento me deixou perplexa: eu 

sabia que, se fosse verdade, eu deveria me apressar para aceitar a obra de Deus 

Todo-Poderoso nos últimos dias, pois se eu continuasse a me recusar a aceitá-

la, eu realmente seria deixada para trás pela obra de Deus! Mas como eu poderia 

contar à minha família? Eles tinham compartilhado o evangelho comigo muitas 

vezes no passado, mas eu sempre tinha me recusado a aceitá-lo. Se, agora, eu 

dissesse que estava disposta a aceitar a obra de Deus Todo-Poderoso dos 

últimos dias, o que eles pensariam de mim? Enquanto eu vacilava em indecisão, 

Deus abriu um caminho para mim. 

Certo dia, minha nora e outra irmã vieram compartilhar o evangelho 

comigo. Eu soube então que isso era uma oportunidade dada por Deus, por isso 

eu lhes disse honestamente: “Na verdade, tenho lido muitas das palavras de 

Deus Todo-Poderoso às escondidas e sinto que essas palavras vêm de Deus. É 

simplesmente impossível que um ser humano professe palavras que carreguem 

tanto poder e autoridade”. Minha nora ficou maravilhada quando me ouviu 

dizer isso e olhou para a outra irmã e riu de alegria. Eu continuei: “Mas tem 

uma coisa que ainda não entendo bem. O Senhor Jesus profetizou: ‘Então 

verão vir o Filho do homem em uma nuvem, com poder e grande 

glória’ (Lucas 21:27). Todos nós, os crentes, ansiamos pelo retorno do Senhor 

Jesus, que Ele desça em nosso meio numa nuvem branca. Mas vocês dizem que 

o Senhor já retornou, que Deus Todo-Poderoso é o Senhor Jesus retornado. Por 
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que, então, não vimos o Senhor vir numa nuvem branca? Por favor, 

compartilhem comigo sobre isso”.  

A irmã respondeu com sinceridade: “Graças a Deus! Como todos sabemos, 

existem muitos versículos na Bíblia que profetizam o retorno do Senhor. Mas 

se olharmos com cuidado, veremos que o retorno do Senhor é profetizado de 

duas maneiras diferentes: uma é que o Senhor virá abertamente numa nuvem 

e que todos O verão, como em Lucas 21:27, que diz: ‘Então verão vir o Filho 

do homem em uma nuvem, com poder e grande glória’. A outra é que 

o Senhor virá secretamente, como um ladrão, e que ninguém saberá, como em 

Mateus 24:36: ‘Daquele dia e hora, porém, ninguém sabe, nem os 

anjos do Céu, nem o Filho, senão só o Pai’. Podemos ver que a vinda do 

Senhor acontecerá em dois estágios: primeiro, Ele virá secretamente e, após ter 

realizado um estágio de Sua obra, então Sua vinda se tornará pública. Você está 

falando da profecia sobre o Senhor vir abertamente, enquanto, atualmente, 

estamos no estágio em que a profecia de Sua vinda secreta está sendo cumprida. 

Este é o estágio em que Deus Se torna carne para realizar Sua obra e para salvar 

a humanidade. Assim que Deus acabar de operar na carne, Ele virá abertamente 

para que todos O vejam”. 

Quando ouvi essa comunicação, meu coração se iluminou, e pensei: “De 

fato, a Bíblia profetiza que o Senhor virá de duas maneiras diferentes. Primeiro 

Ele virá secretamente e, depois, Ele virá abertamente — isso é verdadeiramente 

um mistério! Tenho lido a Bíblia durante todos esses anos, como é possível que 

nunca descobri isso? Mas agora que reflito sobre isso, tenho certeza que este é 

o caso!”. 

Minha nora me disse: “Mãe, o tempo em que Deus Todo-Poderoso realiza 

Sua obra na carne para julgar e purificar o homem com palavras é o estágio em 

que Deus vem secretamente e é quando Deus expõe as pessoas e nos separa 

segundo o nosso tipo. Leiamos as palavras de Deus Todo-Poderoso para 

entendermos melhor esse aspecto da verdade”. Então ela leu: “Muitas 

pessoas podem não se importar com o que digo, mas ainda quero 

contar a todo assim chamado santo que segue a Jesus que, quando 

virem Jesus descer dos céus sobre uma nuvem branca com seus 

próprios olhos, isso será a aparição pública do Sol da justiça. Talvez 
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esses sejam tempos de grande empolgação para você, mas você deve 

saber que o tempo em que você testemunhar Jesus descendo dos 

céus é também o tempo em que você descerá ao inferno para ser 

punido. Será o anúncio do fim do plano de gestão de Deus, e será 

quando Deus recompensará os bons e punirá os perversos. Pois o 

juízo de Deus terá terminado antes que o homem veja sinais, quando 

houver apenas a expressão da verdade. Aqueles que aceitarem a 

verdade e não buscarem sinais, e assim foram purificados, terão 

regressado diante do trono de Deus e entrado no abraço do Criador. 

Somente aqueles que persistirem crendo que “o Jesus que não vem 

sobre uma nuvem branca é um falso cristo” estarão sujeitos à 

punição eterna, pois eles somente creem no Jesus que mostra sinais, 

mas não reconhecem o Jesus que proclama o rigoroso juízo e libera 

o verdadeiro caminho da vida. E assim, só pode ser que Jesus lide 

com eles quando Ele voltar abertamente sobre uma nuvem branca. 

Eles são obstinados demais, confiantes demais em si mesmos, 

arrogantes demais. Como tais degenerados poderiam ser 

recompensados por Jesus? A volta de Jesus é uma grande salvação 

para aqueles que são capazes de aceitar a verdade, mas para aqueles 

que são incapazes de aceitar a verdade, é um sinal de condenação” 

(de ‘Quando você contemplar o corpo espiritual de Jesus será quando Deus terá 

feito novo Céu e nova terra’ em “A Palavra manifesta em carne”). 

A irmã continuou sua comunicação: “As palavras de Deus nos mostram que, 

enquanto Deus Todo-Poderoso está realizando Sua obra em segredo, Ele faz 

apenas Sua obra de julgar e castigar as pessoas com palavras. Isso significa, Ele 

expressa todas as verdades para fornecer tudo que necessitamos na vida, e 

todos que aceitam a obra de Deus nos últimos dias, que passam pelo castigo e 

julgamento das palavras de Deus, que vêm a entender a verdade e a conhecer 

Deus e cujo caráter de vida é transformado, são os vencedores que são formados 

por Deus antes dos desastres. Uma vez que os vencedores tenham sido 

formados, a grande obra de Deus será completada com sucesso, e a obra que 

Ele realiza em segredo também terminará. É depois disso que Deus virá com 

nuvens e aparecerá abertamente a todos os povos e nações. Algumas pessoas se 

agarram cegamente às suas próprias noções, esperando apenas que o Senhor 
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Jesus venha com as nuvens, no entanto, se recusam a aceitar qualquer uma das 

verdades expressadas por Deus enquanto Ele realiza Sua obra em segredo. 

Todas essas pessoas são aquelas que se revoltam contra Deus e O desafiam, e se 

elas não conseguirem voltar para Deus e aceitar a Sua salvação dos últimos dias, 

elas lamentarão e rangerão os dentes em meio aos grandes desastres. 

Apocalipse 1:7 profetiza: ‘Eis que vem com as nuvens, e todo olho O verá, 

até mesmo aqueles que O traspassaram; e todas as tribos da terra se 

lamentarão sobre Ele. Sim. Amém’. Reflita sobre isso: quando o Senhor 

vier com as nuvens, todos O verão e que mais poderão fazer senão acolher Sua 

vinda com grande alegria? Por que, então, todos os povos lamentariam? Porque, 

quando Deus vier abertamente, eles verão que o Deus Todo-Poderoso que eles 

desafiaram é, de fato, o Senhor Jesus retornado, como, então, poderiam não 

bater seus peitos, lamentar e ranger seus dentes?”.  

Fiquei consentindo com a cabeça enquanto ouvia a comunicação da irmã e 

disse: “Ah, eu nunca entendi esse versículo antes. Eu perguntei ao pastor na 

minha igreja, mas ele não o explicou claramente. Acontece que esse versículo 

se refere a todos aqueles que se recusam a aceitar a salvação de Deus Todo-

Poderoso nos últimos dias, a todos que O desafiam”. Naquele momento, tive 

que pensar em como, vez após vez, minha família tinha compartilhado o 

evangelho comigo e em como eu tinha me recusado a aceitá-lo — fiquei muito 

angustiada. Com remorso, eu disse à irmã: “Se eu não tivesse lido as palavras 

de Deus Todo-Poderoso, se as palavras de Deus Todo-Poderoso não tivessem 

aberto a porta do meu coração e permitido que eu tivesse um coração de busca, 

temo que ainda não estaria dando ouvidos às suas comunicações e que ainda 

estaria obcecada esperando que o Senhor Jesus viesse numa nuvem branca e 

aparecesse abertamente às pessoas. Eu realmente sou tão tola e ignorante! Só 

agora entendo que o estágio da obra secreta de Deus é, de fato, uma 

oportunidade maravilhosa para aceitarmos o julgamento e castigo das palavras 

de Deus e para nos livrarmos do nosso caráter corrupto para que possamos 

alcançar a salvação plena! Quando Deus vier numa nuvem e aparecer 

abertamente ao homem, Sua obra de salvação já terá terminado, e Ele começará 

a recompensar os bons e punir os ímpios. E quando isso acontecer, mesmo que 

eu fique completamente decepcionada com remorso, será tarde demais. Dou 

graças a Deus por não me abandonar e por me dar essa chance de salvação. 
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Desejo aceitar a obra de Deus Todo-Poderoso nos últimos dias!”. 

Mais tarde, tomei a inciativa e pedi a afiliação à Igreja de Deus Todo-

Poderoso e, como meu marido, filho e nora, leio as palavras de Deus e a 

comunicação sobre a verdade todos os dias e estou experimentando o 

julgamento, castigo, purificação e salvação das palavras de Deus. Na grande 

família da Igreja de Deus Todo-Poderoso, vivo uma verdadeira vida da igreja, e 

meu espírito está cheio de paz e alegria. Sinto verdadeiramente como é grande 

o amor de Deus por mim; é que eu estava tão insensível e deixei Deus esperando 

por tanto tempo. Agradeço a Deus por arranjar meticulosamente todos os tipos 

de pessoas, eventos e coisas para me liderar e guiar passo a passo de volta para 

a família de Deus — agradeço a Deus por me trazer um tipo diferente de 

salvação! 

 

43. Eu acolhi o retorno do Senhor 

Por Chuanyang, Estados Unidos 

Em 2010, o inverno nos Estados Unidos me fez sentir muito frio. Além do 

frio extremo — uma combinação de vento e neve — o pior era que meu coração 

tinha sido invadido e atacado por uma “onda fria”. Quem trabalha na área de 

decoração de interiores sabe que o inverno é o período mais difícil do ano. 

Assim que o inverno começa, o trabalho diminui muito. Corremos até o perigo 

de perder nosso emprego. Esse ano foi meu primeiro ano nos Estados Unidos. 

Eu tinha acabado de desembarcar, e tudo me era estranho. Alugar um 

apartamento, procurar um emprego — nada era fácil, e meus dias eram repletos 

de dificuldades. Cheguei ao ponto em que tive que emprestar dinheiro para 

alugar um apartamento. Essa situação difícil me lançou numa crise de tristeza, 

e senti que os dias eram realmente difíceis de suportar. À noite, eu me virava 

para a parede gelada com tanta dor dentro de mim que tudo que queria fazer 

era chorar. Certo dia, quando andava apático em meu estado de tristeza, alguém 

que estava espalhando o evangelho do Senhor Jesus me entregou um cartão e 

disse: “O Senhor Jesus ama você, irmão, venha para a nossa igreja e ouça o 

evangelho do Senhor!” Pensei comigo mesmo: Não tenho nada a fazer neste 

momento, então não fará mal nenhum ir e ouvir aquilo, pelo menos estarei 

fazendo algo. Então, daquele jeito, entrei na igreja. Ouvi o pastor ler em voz alta 

as palavras do Senhor Jesus: “Porque Deus amou o mundo de tal 
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maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que 

nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna” (João 3:16). Quando ouvi 

aquelas palavras, eu me comovi profundamente com o amor do Senhor. Não 

consigo explicar claramente o tipo de sentimento que tive, mas podia sentir que 

o amor do Senhor era real e que excedia o amor de todo o mundo secular. Meu 

coração entristecido se sentiu enormemente consolado. Como resultado, decidi 

me dedicar a depositar minha confiança no Senhor Jesus. Depois, comecei a 

participar com entusiasmo das reuniões todos os domingos, e, por causa da 

minha busca entusiasmada, rapidamente me tornei um colaborador na igreja. 

Após servir na igreja por dois anos, senti cada vez mais que o Senhor não 

estava comigo. Eu não me sentia iluminado quando lia a Bíblia, não me sentia 

movido pela oração e sentia que as reuniões não me davam nenhum sustento 

espiritual. Além disso, vi como todos na igreja viviam numa condição em que 

pecavam durante o dia para confessarem à noite e como todos, fossem eles 

pastores, presbíteros ou crentes comuns, estavam amarrados ao pecado, 

travando disputas invejosas, criando facções, lutando por fama e lucro e se 

agarrando a coisas mundanas. Todos os tipos de comportamentos ilegais 

estavam se tornando cada vez mais aparentes. Vi também que as pessoas na 

sociedade estavam se tornando cada vez mais depravadas a cada dia que 

passava, estavam se tornando cada vez mais malignas e egoístas, enquanto 

desastres estavam acontecendo pelo mundo inteiro — terremotos, fomes e 

epidemias estavam irrompendo o tempo todo. Todo tipo de sinais deixava claro 

que os últimos dias estavam se aproximando a largos passos e que o Senhor 

Jesus retornaria em breve. Os pastores e presbíteros falavam conosco com 

frequência sobre estes versículos bíblicos: “Se, pois, alguém vos disser: Eis 

aqui o Cristo! ou: Ei-lo aí! não acrediteis; porque hão de surgir falsos 

cristos e falsos profetas, e farão grandes sinais e prodígios; de modo 

que, se possível fora, enganariam até os escolhidos” (Mateus 24:23-24). 

E, com gravidade, falavam sobre como nos últimos dias apareceriam falsos 

cristos e nos diziam que, de forma alguma, deveríamos dar ouvidos à pregação 

de estranhos, e afirmavam até que, com exceção das pessoas na nossa igreja, os 

crentes em outras denominações e grupos religiosos estavam todos errados, que 

deveríamos distinguir isso cuidadosamente para que não permitíssemos que 

fôssemos enganados e seguíssemos pela senda errada. Já que ouvia os pastores 
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pregarem muitas vezes dessa forma, eu disse a mim mesmo: Não posso me 

desviar da senda nesse momento crucial da chegada iminente do Senhor, 

preciso fazer de tudo para preservar minha fé no Senhor. 

Certo dia, nos meados de setembro de 2016, recebi uma ligação inesperada 

da irmã Zhu. A irmã Zhu era uma crente de longa data e uma buscadora ativa 

da verdade em nossa igreja, e nós sempre tínhamos nos dado bem, por isso 

fiquei muito feliz ao receber um telefonema dela. Escutei enquanto a irmã Zhu 

me contava com entusiasmo: “Irmão, tenho boas notícias para lhe contar, o 

Senhor Jesus retornou, Ele é Deus Todo-Poderoso! Dessa vez, Deus encarnou 

para executar a obra de julgar, purificar e salvar o homem…” Fiquei um tanto 

surpreso ao ouvir essas palavras e pensei comigo mesmo: “Será que a irmã Zhu 

continua firme no caminho do Senhor? Ela se converteu para outra religião? 

Como pode ser tão tola? Os pastores e presbíteros não ressaltaram repetidas 

vezes que falsos cristos surgirão nos últimos dias? Por que ela não ouviu? Se 

acreditarmos na coisa errada nesse momento crucial em que o Senhor está 

prestes a vir, nós não teremos praticado nossa fé em vão ao longo de todos esses 

anos?” Enquanto refletia sobre isso, perguntei nervosamente à irmã Zhu: “Irmã, 

a Bíblia diz que, nos últimos dias, haverá falsos…” mas sem esperar que eu 

terminasse de falar, ela respondeu: “Irmão, o Senhor Jesus nos advertiu a ‘Não 

julgueis’, e não devemos julgar como nos agrada para que não sejamos 

condenados por Deus”. A advertência da irmã me lembrou destas palavras do 

Senhor: “Não julgueis, e não sereis julgados; não condeneis, e não 

sereis condenados; perdoai, e sereis perdoados” (Lucas 6:37). Não 

ousei mais julgar. No entanto, diante de um evento tão grande quanto o retorno 

do Senhor, a irmã Zhu e eu tínhamos, cada um, nossa própria opinião, e ambos 

queríamos convencer o outro, e assim nós nos revezávamos tentando explicar 

nossas posições, mas, no fim, nenhum de nós conseguiu convencer o outro. 

Por mais de um mês depois disso, a irmã Zhu me ligou repetidas vezes para 

espalhar o evangelho do reino de Deus Todo-Poderoso, mas sempre me recusei 

a aceitá-lo e até a pressionei para voltar e continuar a crer no Senhor. Mais tarde, 

reconheci que ela estava muito firme em sua crença em Deus Todo-Poderoso, 

que, de forma alguma, vacilaria em sua fé, então desisti e parei de tentar 

convencê-la. Eu disse: “A partir de agora, continuarei a crer em meu Senhor 

Jesus, e você pode crer em seu Deus Todo-Poderoso, e não ficaremos no 
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caminho um do outro!” Depois disso, sempre que a irmã Zhu me ligava para dar 

testemunho da obra de Deus nos últimos dias, eu inventava uma desculpa para 

evitá-la. Continuei recusando-me a aceitar a obra de Deus nos últimos dias, mas 

isso não a impediu de espalhar o evangelho para mim. 

Certa manhã em novembro, pouco após as cinco da manhã, antes mesmo 

do amanhecer, alguém tocou a campainha do meu lar. Abri a porta e vi a irmã 

Zhu acompanhada de um irmão e uma irmã. Quando vi a irmã Zhu, eu me senti 

dividido. Pensei comigo mesmo: “Eu já não lhe expliquei isso? Como, apesar de 

tudo, você pôde percorrer uma distância tão grande para vir até a minha casa? 

Não importa o que você diga, eu não vou acreditar”. A despeito dos muitos anos 

em que tínhamos nos conhecido como membros da igreja, eu disse algumas 

palavras antipáticas a eles e não permiti que entrassem. Quando a irmã Zhu viu 

que eu estava tão determinado em minha abordagem, uma expressão abatida 

se espalhou pelo seu rosto e, com uma voz sufocada de emoção, ela me disse: 

“Irmão, a razão pela qual eu vim espalhar o evangelho do reino para você é que 

eu fui tocada pelo Espírito Santo. Se não fosse pelo amor de Deus, eu não teria 

sido capaz de deixar minhas emoções de lado e espalhar o evangelho para você 

repetidamente. Irmão, o Senhor Jesus realmente retornou. Neste momento, o 

Espírito Santo está operando naqueles que aceitaram a nova obra de Deus. Se 

não fosse pela obra do Espírito Santo, como alguém poderia ter tanta fé e força 

de vontade para vir e espalhar o evangelho para você? Você também viu a 

situação atual da nossa igreja, nossos irmãos e irmãs vivem todos atados ao 

pecado, falta-lhes a força para se libertar. Dessa vez, Deus veio para expressar 

palavras para julgar o homem e para executar Sua obra de nos libertar do 

pecado e nos purificar. Se perdermos a obra de Deus nos últimos dias, não 

teremos outra oportunidade de alcançar a salvação de Deus”. As palavras 

sinceras da irmã me comoveram e amoleceram um pouco o meu coração. Em 

especial, quando ela falou sobre a situação da igreja, os fatos que tinha visto 

dentro das igrejas me vieram à mente um após o outro: na primeira igreja em 

que eu tinha servido, os pastores diziam uma coisa e faziam outra, recebiam 

com um sorriso aqueles que doavam a maior quantia de dinheiro, 

preocupavam-se em como esses crentes estavam indo, mas todos que não 

contribuíam com muito dinheiro eram ignorados e desprezados por eles. Eu 

não suportava ver isso, por isso fui para a segunda igreja. Nessa igreja, vi como 
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os colaboradores excluíam uns aos outros, se envolviam em disputas invejosas 

e criavam facções, e eram iguais às pessoas no mundo secular. Isso me 

decepcionou. No início, quis me mudar para outra igreja, mas um irmão me 

disse que ele já tinha mudado para muitas igrejas e que tinha encontrado a 

mesma desolação e escuridão em todos os lugares… Enquanto refletia sobre 

isso, pensei também nos diversos comportamentos que eu exibia enquanto vivia 

em pecado, o que me fez vacilar um pouco em meu coração: Era possível que o 

Senhor Jesus realmente tivesse retornado em carne para executar Sua obra de 

erradicar o pecado? A essa altura, a irmã Zhu continuou: “Para saber se Deus 

Todo-Poderoso é ou não o Senhor que retornou, tudo que você precisa fazer é 

ler a palavra de Deus Todo-Poderoso. Quando o Senhor Jesus veio para 

executar Sua obra, Seus discípulos O seguiram porque reconheceram por meio 

de Sua palavra que Ele era o Messias vindouro. Hoje, a fim de determinar se 

Deus Todo-Poderoso é ou não a aparição do Senhor Jesus para executar Sua 

obra, devemos fazê-lo por meio da obra e da palavra de Deus Todo-Poderoso. 

Se, depois de ler todas as palavras de Deus Todo-Poderoso, você ainda acreditar 

que Ele não é o Senhor que retornou, eu não tentarei impor nada a você e 

deixarei de espalhar o evangelho para você, pois Deus nunca obrigou ninguém 

a aceitar Seu evangelho”. 

Após ouvir a irmã Zhu, hesitei por um momento e pensei comigo mesmo: 

Não vejo mal nenhum em ler essas palavras e ver quais verdades expressadas 

nas palavras de Deus Todo-Poderoso levaram a irmã Zhu a crer nisso com tanta 

firmeza. Então, abri a porta e permiti que a irmã Zhu e os outros entrassem em 

meu lar. A irmã Zhu apresentou os outros. Eram a irmã Zhang Qing e o irmão 

Liu Kaiming da Igreja de Deus Todo-Poderoso. A irmã Zhu disse: “Irmão 

Chuanyang, já faz vários meses desde que aceitei a obra dos últimos dias de 

Deus Todo-Poderoso. Fui para a Igreja de Deus Todo-Poderoso para verificar 

pessoalmente. Participei da vida na igreja. Por meio de experiências pessoais e 

uma investigação cuidadosa, reconheci que a Igreja de Deus Todo-Poderoso é 

realmente uma igreja que tem a obra do Espírito Santo, que é uma igreja 

genuína e que, com certeza absoluta, vem de Deus. Temos sido membros da 

igreja há anos, e como colaborador da igreja você deveria saber melhor do que 

eu o que ocorre dentro dela agora. O Espírito Santo parou de operar na nossa 

igreja há muito tempo, e isso é um fato que todos aceitam. Os pastores não 
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conseguem pregar sermões que nos fornecem vida, fazem apenas sermões sobre 

como atacar e ficar de alerta contra outras igrejas, dizendo-nos que devemos 

guardar o nome do Senhor, que seremos salvos se não abandonarmos a igreja, 

mas, na verdade, não há fundamento na palavra do Senhor para agirem dessa 

maneira. Estão fazendo tudo isso para proteger seu status e preservar seus 

empregos, não estão fazendo isso para a nossa vida. Se realmente se sentissem 

responsáveis por nossa vida, eles deveriam tomar a iniciativa e nos levar na 

busca por uma igreja onde o Espírito Santo está operando e não nos obrigar a 

permanecer obstinadamente numa igreja religiosa em que o Espírito Santo 

deixou de operar há muito tempo, para aguardarmos a nossa morte por fome 

ou presos numa igreja sem a obra do Espírito Santo”. Quando ouvi isso, pensei 

comigo mesmo: “As palavras da irmã Zhu realmente falam daquilo que está 

acontecendo. Hoje, a igreja não tem a obra do Espírito Santo, tudo que os 

pastores e presbíteros fazem não é por consideração da vida dos crentes e, ao 

longo dos anos que tenho continuado nessa igreja, senti cada vez mais que o 

Senhor não está conosco. Muito tempo atrás, eu me senti ressequido e sombrio 

em meu espírito sem ter para onde ir”. Ao ouvi-la falar de modo tão sensato e 

fundamentado, senti que não podia mais rejeitar sua visita. 

A essa altura, o irmão Liu, que tinha vindo com ela, disse: “Irmão, a razão 

pela qual o mundo religioso está desolado é que Deus veio para executar Sua 

nova obra, e a obra do Espírito Santo tem avançado, mas eles não têm 

acompanhado a nova obra que Deus está realizando. Uma razão ainda maior 

para isso é que os pastores e presbíteros não têm obedecido aos mandamentos 

do Senhor nem colocado as palavras do Senhor em prática, pelo contrário, eles 

têm levado os crentes a seguir as tendências malignas do mundo e até mesmo a 

resistir e condenar a nova obra de Deus. É exatamente como quando o Senhor 

Jesus veio para executar Sua obra: o templo tinha se transformado num lugar 

onde gado, ovelhas e pombos eram vendidos e dinheiro era trocado. Os 

sacerdotes violavam leis e ofereciam animais com máculas como sacrifícios 

para enganar Deus, os fariseus cobiçavam riqueza e desfrutavam os espólios de 

sua posição, e outros pecados também eram cometidos. Até mesmo aqueles que 

serviam a Deus viviam em pecado, sem o mínimo de reverência por Deus em 

seu coração. Isso bastava para mostrar que o Espírito Santo não operava mais 

no templo, que a obra do Espírito Santo tinha seguido adiante e que a obra de 
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Deus na Era da Lei tinha chegado ao fim. O Senhor Jesus veio para executar a 

obra da redenção sobre o fundamento da obra da Era da Lei, e o Espírito Santo 

não operava mais naqueles que guardavam o nome de Deus Jeová e se 

agarravam obstinadamente às leis. O Espírito Santo tinha transferido Sua obra 

para aqueles que aceitavam a nova obra do Senhor Jesus. Já que a presença de 

Deus não estava mais no templo, ele se tornou cada vez mais desolado até 

finalmente se transformar num covil de ladrões. Mas os discípulos do Senhor 

Jesus aceitaram a salvação do Senhor, colocaram em prática os ensinamentos 

do Senhor, tiveram fé e força para seguir o Senhor, deixaram seus lares e 

abandonaram seus empregos a fim de dar testemunho e espalhar o evangelho 

do Senhor e não temeram perseguição e adversidade. Todo esse efeito não foi 

alcançado neles pela obra do Espírito Santo? Hoje, o retorno do Senhor 

significa igualmente que a era antiga chegou ao fim e que uma nova era se 

iniciou. O Espírito Santo deixou de operar nas igrejas da Era da Graça há muito 

tempo; Ele começou a operar naqueles que aceitaram a nova obra de Deus. Isso 

cumpre a profecia da Bíblia: ‘Além disso, retive de vós a chuva, quando 

ainda faltavam três meses para a ceifa; e fiz que chovesse sobre uma 

cidade, e que não chovesse sobre outra cidade; sobre um campo 

choveu, mas o outro, sobre o qual não choveu, secou-se’ (Amós 4:7). 

‘Eis que vêm os dias, […] em que enviarei fome sobre a terra; não 

fome de pão, nem sede de água, mas de ouvir as palavras de Jeová’ 

(Amós 8:11). Deus Todo-Poderoso diz também: ‘Deus cumprirá este fato: 

Ele fará com que todas as pessoas em todo o universo venham diante 

Dele e adorem o Deus na terra, e Sua obra em outros lugares cessará, 

e as pessoas serão obrigadas a buscar o caminho verdadeiro. Será 

como José: todos o procuraram em busca de comida e se curvaram 

diante dele, pois ele tinha coisas para comer. Para evitar a fome, as 

pessoas serão obrigadas a buscar o caminho verdadeiro. A 

comunidade religiosa inteira sofrerá uma fome severa, e só o Deus 

de hoje é a fonte da água viva, possuidor dos mananciais perenes 

providos para o deleite do homem, e as pessoas virão e dependerão 

Dele’ (‘O Reino Milenar chegou’ em “A Palavra manifesta em carne”). ‘Toda a 

obra de Deus no universo inteiro se concentrou nesse grupo de 

pessoas. Ele devotou todos os Seus esforços a vocês e sacrificou tudo 
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por vocês; Ele reivindicou e lhes entregou toda a obra do Espírito em 

todo o universo. É por isso que digo que vocês são afortunados. Além 

disso, Ele transferiu Sua glória de Israel, o povo escolhido, para 

vocês, para que o propósito do Seu plano se manifeste plenamente 

através do seu grupo de pessoas. Portanto, vocês são aqueles que 

receberão a herança de Deus e, mais que isso, são os herdeiros da 

glória de Deus’ (‘A obra de Deus é tão simples quanto o homem imagina?’ em 

“A Palavra manifesta em carne”). ‘Já que aqueles na religião são 

incapazes de aceitar a nova obra de Deus e se apegam à obra do 

passado, Deus abandonou essas pessoas e realiza Sua nova obra nas 

pessoas que aceitam essa nova obra. São pessoas que colaboram 

com Sua nova obra e só assim Seu gerenciamento poderá ser 

realizado’ (‘A obra de Deus e a prática do homem’ em “A Palavra manifesta 

em carne”). Essas palavras de Deus nos mostram que o Espírito Santo parou de 

operar nas igrejas da Era da Graça, portanto, não importa o quanto as pessoas 

tentem nem que tipo de métodos criados pelo homem elas usem para reavivar 

as igrejas, tudo é em vão. A Igreja Católica e as denominações protestantes são 

todas iguais, o espírito de seus crentes está ressecado e esfomeado, sua fé e seu 

amor estão esfriando aos poucos, eles são incapazes de seguir os ensinamentos 

do Senhor, e muitos deles estão seguindo as tendências malignas do mundo, 

buscando riqueza e cobiçando coisas mundanas. As igrejas se transformaram 

em lugares de desolação. Por outro lado, os irmãos e irmãs da Igreja de Deus 

Todo-Poderoso são pessoas que se afastaram de diferentes denominações e 

grupos religiosos e que vêm de diferentes profissões para aceitar a obra de Deus 

nos últimos dias. São virgens sábias que, ao ouvirem a voz de Deus, retornaram 

para diante de Seu trono. Estão recebendo o suprimento da água viva da vida 

que flui do trono de Deus, estão sendo pastoreadas e guiadas pelo próprio Deus 

e estão espalhando e dando testemunho do evangelho do reino de Deus de 

modo unânime. Suportam a ridicularização e difamação pelo mundo, sofrem 

abuso e condenação por parte dos líderes de diversas denominações e grupos 

religiosos, sofrem até violência física e prisão, seus lares são revistados, e suas 

posses, confiscadas, e elas são cruelmente torturadas e jogadas na prisão pelo 

governo do Partido Comunista da China. Mesmo assim, têm fé, têm força, têm 

amor e são perseverantes e implacáveis seguindo Deus Todo-Poderoso e dando 
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testemunho da obra de Deus nos últimos dias. Conseguem fazer isso não por 

força própria. Todos esses efeitos são alcançados pela obra do Espírito Santo! 

Além disso, devemos buscar por que foi da vontade de Deus enviar uma fome 

para o mundo religioso, pois Seu propósito é compelir aqueles que 

verdadeiramente creem em Deus e que têm sede da verdade para que 

abandonem suas religiões, abandonem a enganação e o controle dos anticristos 

em suas religiões e se afastem delas para buscar os passos de Deus e a Sua 

manifestação, aceitem Sua obra de julgamento nos últimos dias e sejam 

purificados e aperfeiçoados por Ele, e que ao mesmo tempo deixem aqueles 

falsos crentes em suas religiões e os exponham e eliminem aqueles que buscam 

pão para satisfazer sua fome e que não acreditam em Deus com um coração 

verdadeiro, mas, em vez disso, adoram e seguem homens. Dessa forma, as 

pessoas serão classificadas segundo a sua espécie. Isso não é a sabedoria e 

onipotência de Deus?” 

Quando ouvi as palavras de Deus e essa comunhão do irmão, senti que isso 

era muito real e que correspondia completamente à verdade. Eu me senti como 

se tivesse despertado de um sonho e entendi a fonte da desolação das diversas 

igrejas. Naquele momento, percebi finalmente como eu tinha sido insensível. 

Apesar de ter visto que, desde os pastores e presbíteros até os crentes comuns, 

todos estavam sujeitos ao pecado e que a igreja transbordava de desordem e 

iniquidade, eu não tinha buscado a vontade de Deus nem a obra do Espírito 

Santo. Também não tinha me concentrado em ouvir a voz de Deus e, em 

decorrência disso, tinha sido eliminado pela obra do Espírito Santo sem que 

soubesse disso. Percebi que precisava estudar cuidadosamente a palavra de 

Deus Todo-Poderoso. Naquele dia, antes de despedir a irmã Zhu e os outros, 

combinamos uma hora para voltarem e comungarem novamente comigo, e eles 

também me emprestaram um exemplar de “O Pergaminho aberto pelo 

Cordeiro”, que aceitei com grande alegria. 

Mais tarde, quando li “O Pergaminho aberto pelo Cordeiro”, um livro da 

palavra de Deus Todo-Poderoso, vi que Sua palavra explicava um grande 

número de mistérios, como, por exemplo, os três estágios da obra executada 

por Deus para salvar a humanidade, a obra de Seu julgamento nos últimos dias, 

a beleza de Seu reino etc., o que me permitiu obter um entendimento mais 

profundo da obra de Deus. Meu espírito ressecado se sentiu satisfeito, e quanto 
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mais eu lia esse livro, mais o amava. Eu costumava me levantar às cinco e meia 

da manhã, mas quando recebi o exemplar de “O Pergaminho aberto pelo 

Cordeiro”, comecei a levantar às quatro e meia para ler e refletir sobre a palavra 

de Deus Todo-Poderoso, o que deu grande satisfação ao meu coração. Certa 

manhã, enquanto estava lendo o capítulo “Você é um verdadeiro crente em 

Deus?”, eu fui tocado em meu coração. Deus Todo-Poderoso é o Deus que sonda 

o coração das pessoas, e Ele expôs a nossa natureza corrupta que jamais 

podemos conhecer por conta própria. Isso permitiu que eu reconhecesse a 

situação real da minha corrupção por Satanás, particularmente quando li estas 

palavras de Deus Todo-Poderoso: “De qualquer modo, Eu digo que todos 

aqueles que não valorizam a verdade são descrentes e traidores da 

verdade. Tais homens nunca receberão a aprovação de Cristo.  […] 

Você deve compreender que Deus não pertence ao mundo ou a 

qualquer pessoa em particular, mas a todos aqueles que acreditam 

Nele verdadeiramente, todos aqueles que O adoram e todos aqueles 

que são devotos e fiéis a Ele”. Enquanto ponderava essas palavras, fiquei 

me perguntando: Sou uma pessoa que realmente crê em Deus? Aquilo que 

prezo é a verdade? O que tenho prezado nesses últimos anos enquanto 

acreditava em Deus? Pensei em como eu era igual à maioria dos irmãos e irmãs: 

por fora, eu lia a Bíblia e frequentava as reuniões, mas não prestava atenção na 

experiência e prática da palavra do Senhor; eu prezava os sermões pregados 

pelos pastores e as letras da Bíblia. Depositava minha fé no conhecimento 

bíblico e nas doutrinas teológicas pregadas por esses pastores. Nunca me 

perguntava se aquilo que pregavam realmente continha a verdade ou não, se 

sua pregação se conformava à vontade do Senhor, e certamente nunca usava as 

palavras do Senhor para examinar e mensurar o que estavam dizendo. 

Acreditava em tudo que pregavam. Ao mesmo tempo, percebi: eu realmente era 

tão cego e ignorante ao ponto de adorar cegamente as pessoas! Lembrei-me dos 

sermões desses pastores e presbíteros. Ou eram sermões sobre fazer ofertas ou 

sobre proteger-se contra outras denominações e vedar a igreja. Às vezes, 

falavam simplesmente sobre as coisas velhas que eram ditas há anos. Não havia 

iluminação nova, nenhum esclarecimento novo, eles não tinham absolutamente 

nada que pudessem nos fornecer, que fizesse nosso espírito deixar de estar 

ressequido, tampouco conseguiam resolver a questão do estado de desolação da 
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igreja. Isso levou os irmãos e irmãs a simplesmente agir sem se envolver quando 

participavam de reuniões. Durante as reuniões, alguns conversavam, alguns 

cochilavam, outros brincavam com seus celulares… Eu vivia nesse tipo de igreja 

desolada e sombria, mas não sabia buscar a vontade de Deus nem a obra do 

Espírito Santo. Aparentemente, eu não era uma pessoa que buscava a verdade 

ou que realmente acreditava em Deus. Deus Todo-Poderoso diz: “Todos 

aqueles que não valorizam a verdade são descrentes e traidores da 

verdade”. “Deus não pertence ao mundo ou a qualquer pessoa em 

particular, mas a todos aqueles que acreditam Nele 

verdadeiramente, todos aqueles que O adoram”. Essas palavras eram 

tão reais e, de repente, me lembraram das palavras de Jesus: “Eu sou o 

caminho, e a verdade, e a vida” (João 14:6). Entendi: Deus é a verdade, 

Deus executa Sua obra para dar ao homem a verdade, o caminho e a vida, e as 

pessoas que realmente creem em Deus se concentram em buscar e obter a 

verdade. Como crente em Deus, eu não me concentrava em buscar a verdade, 

portanto, não estava sendo tolo em minha fé? Se era assim que eu acreditava 

em Deus, como receberia a aprovação de Deus? As palavras de Deus Todo-

Poderoso me edificavam e beneficiavam tanto! Quanto mais eu lia a palavra de 

Deus Todo-Poderoso, mais sentia que tantas coisas me faltavam. Em 

decorrência disso, exceto quando precisava trabalhar, eu gastava todo meu 

tempo livre lendo a palavra de Deus Todo-Poderoso. Senti em meu coração que 

esse era o caminho verdadeiro. Mas ainda me sentia perplexo por causa destas 

palavras ditas pelo Senhor Jesus: “Se, pois, alguém vos disser: Eis aqui o 

Cristo! ou: Ei-lo aí! não acrediteis; porque hão de surgir falsos 

cristos e falsos profetas, e farão grandes sinais e prodígios; de modo 

que, se possível fora, enganariam até os escolhidos” (Mateus 24:23-24). 

Eu não sabia o que essas palavras pretendiam dizer, por isso decidi descobrir 

quando a irmã Zhu e os outros voltassem. 

A irmã Zhu e os outros passaram na minha casa no horário que tínhamos 

combinado, e eu disse à irmã Zhang: “Nesses últimos dias, tenho lido muito da 

palavra de Deus Todo-Poderoso e sinto que cada oração das palavras de Deus 

Todo-Poderoso é a verdade e que isso é realmente o que preciso. Antes, a irmã 

Zhu tinha tentado me convidar várias vezes a estudar a palavra de Deus Todo-

Poderoso, mas já que os pastores pregavam sobre os cristos falsos que 
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apareceriam nos últimos dias para enganar as pessoas, eu me recusei a 

investigar o caminho verdadeiro, e agora realmente me arrependo de ter 

sentido daquela forma. No entanto, essa confusão na minha mente ainda não 

se resolveu, por isso peço comunhão. O Senhor Jesus disse: “Se, pois, alguém 

vos disser: Eis aqui o Cristo! ou: Ei-lo aí! não acrediteis; porque hão 

de surgir falsos cristos e falsos profetas, e farão grandes sinais e 

prodígios; de modo que, se possível fora, enganariam até os 

escolhidos” (Mateus 24:23-24). Como você entende essas palavras?” 

A irmã Zhang disse: “Graças a Deus! Que Deus nos guie nessa comunhão! 

Quanto à pergunta que nosso irmão levantou, precisamos entender primeiro 

quais foram o objetivo e o significado do Senhor Jesus quando Ele disse essas 

palavras. O Senhor Jesus nos disse que, quando retornasse, Ele se tornaria 

carne novamente como Cristo, como Filho do homem, e nessa passagem o 

Senhor disse que falsos cristos também apareceriam manifestando sinais e 

maravilhas para enganar as pessoas. Isso significa: quando Deus aparecer 

novamente na carne, esses falsos cristos também aparecerão. Isso nos mostra 

que o Senhor disse essas palavras para nos advertir que precisamos discernir 

esses falsos cristos a fim de não sermos enganados por eles, não para nos alertar 

que devemos trancar todas as nossas portas e nos recusar a ouvir qualquer um 

que espalhe as boas novas da chegada do Senhor. Seria um erro agir dessa 

forma e seria uma interpretação totalmente errada da intenção do Senhor. O 

Senhor Jesus já profetizou: ‘Mas à meia-noite ouviu-se um grito: Eis o 

noivo! saí-lhe ao encontro!’ (Mateus 25:6). ‘Eis que estou à porta e bato; 

se alguém ouvir a Minha voz, e abrir a porta, entrarei em sua casa, e 

com ele cearei, e ele Comigo’ (Apocalipse 3:20). ‘As Minhas ovelhas 

ouvem a Minha voz, e Eu as conheço, e elas Me seguem’ (João 10:27). 

As palavras do Senhor deixam muito claro que, quando o Senhor retornar, Ele 

usará Sua voz para chamar as ovelhas de Deus e que, por meio de Sua voz, as 

ovelhas de Deus O reconhecerão e voltarão para Ele. Isso significa que nossa 

capacidade de encontrar o Senhor quando Ele retornar depende da nossa 

capacidade de reconhecer a voz de Deus. Se não fizermos um esforço para ouvir 

a voz de Deus e recusarmos constantemente aqueles que espalham o evangelho 

do retorno do Senhor, nós não fecharíamos facilmente a porta para o Senhor e 

O deixaríamos do lado de fora? As palavras do Senhor nos mostram que a 
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característica distintiva dos falsos cristos é operar sinais e realizar milagres. 

Imitando a obra que o Senhor Jesus realizou no passado, eles operam alguns 

sinais e maravilhas, como curar os doentes e expulsar demônios, para enganar 

o homem. No entanto, falsos cristos são a materialização de espíritos maus, de 

modo que, independentemente dos sinais que operem, eles não conseguem 

expressar qualquer verdade. Isso é absoluto. As palavras de Deus Todo-

Poderoso deixam as expressões e a substância dos falsos cristos 

abundantemente claras. Estudemos algumas passagens da palavra de Deus 

Todo-Poderoso, e você entenderá. Deus Todo-Poderoso disse: ‘Se, nos 

últimos dias, aparecesse um “Deus” igual a Jesus, alguém que 

curasse doentes, expulsasse demônios e fosse crucificado pelo 

homem, esse “Deus”, embora idêntico à descrição de Deus na Bíblia 

e de fácil aceitação pelo homem, não seria, em sua essência, a carne 

usada pelo Espírito de Deus, mas por um espírito maligno. Pois é o 

princípio da obra de Deus nunca repetir o que Ele já completou. E 

assim a obra da segunda encarnação de Deus é diferente da obra da 

primeira’ (‘A essência da carne habitada por Deus’ em “A Palavra manifesta 

em carne”). ‘Se, durante o dia de hoje, surgir uma pessoa que seja 

capaz de mostrar sinais e maravilhas, expulsar demônios, curar os 

doentes e realizar muitos milagres e, se essa pessoa afirmar que ela 

é Jesus que veio, então isso seria a fraude dos espíritos malignos e 

sua imitação de Jesus. Lembre-se disso! Deus não repete a mesma 

obra. A etapa da obra de Jesus já foi concluída e Deus nunca mais 

realizará aquele estágio da obra. […] Se, durante os últimos dias, 

Deus ainda mostrasse sinais e maravilhas, e ainda expulsasse 

demônios e curasse os doentes — se Ele fizesse exatamente o mesmo 

que Jesus — então Deus estaria repetindo a mesma obra e a obra de 

Jesus não teria significado ou valor. Assim, Deus realiza uma etapa 

de obra em cada era. Uma vez que cada etapa de Sua obra foi 

concluída, logo é imitada por espíritos malignos e, depois que 

Satanás começa a seguir os passos de Deus, Deus muda para um 

método diferente. Uma vez que Deus completou uma etapa de Sua 

obra, ela é imitada por espíritos malignos. Isso deve estar claro para 

vocês’ (‘Conhecer a obra de Deus hoje’ em “A Palavra manifesta em carne”). As 
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palavras de Deus Todo-Poderoso deixam muito claro que todos os falsos cristos 

são espíritos maus que fingem ser Cristo. Mesmo que chamem a si mesmos de 

Deus, eles não possuem nem um pingo da verdade e certamente não realizam a 

obra de Deus, pois não têm a substância de Cristo. Com a intenção de enganar 

as pessoas, só conseguem seguir no encalço de Deus para imitar a obra que o 

Senhor Jesus já realizou. Cristos falsos jamais conseguirão levar a verdade nem 

uma nova senda de prática para as pessoas. Todos sabem que todos os produtos 

falsificados neste mundo são cópias de produtos reais. Os cristos falsos são 

exatamente iguais, eles curam os doentes, expulsam demônios e realizam 

alguns milagres simples para enganar as pessoas copiando a obra realizada pelo 

Senhor Jesus, mas não há como os cristos falsos realizarem milagres como 

ressuscitar os mortos e alimentar cinco mil pessoas com cinco pães e dois peixes. 

Portanto, qualquer um que se chame Cristo, que afirme ser o Senhor Jesus que 

retornou e que manifeste sinais e maravilhas, cure os enfermos e expulse 

demônios é, com certeza absoluta, um cristo falso que engana as pessoas. Cristo, 

porém, é a encarnação do próprio Deus, é o Espírito de Deus realizado na carne, 

Ele tem humanidade normal e divindade completa, e Ele é absolutamente Deus. 

Deus Todo-Poderoso disse: ‘Deus tornado carne é chamado de Cristo, 

logo, o Cristo que pode dar a verdade às pessoas é chamado de Deus. 

Não há nada de excessivo nisso, pois Ele possui a substância de Deus 

e possui o caráter de Deus e sabedoria em Sua obra, que são 

inalcançáveis pelo homem. Aqueles que se dizem Cristo, mas não 

podem fazer a obra de Deus são fraudes. Cristo não é meramente a 

manifestação de Deus na terra, mas também a carne específica 

assumida por Deus enquanto Ele realiza e conclui Sua obra entre os 

homens. Essa carne não é do tipo que pode ser substituída por 

qualquer homem, mas do tipo que é capaz de suportar 

adequadamente a obra de Deus na terra, de expressar o caráter de 

Deus, de representar bem a Deus e de fornecer vida ao homem. Cedo 

ou tarde, todos aqueles que personificam Cristo cairão porque, 

embora aleguem ser Cristo, nada possuem da substância de Cristo. 

E por isso Eu digo que a autenticidade de Cristo não pode ser 

definida pelo homem, mas é respondida e decidida pelo Próprio 

Deus’ (‘Só o Cristo dos últimos dias pode dar ao homem o caminho de vida 
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eterna’ em “A Palavra manifesta em carne”). Apenas Cristo pode executar a obra 

de Deus, apenas Cristo pode expressar a verdade, apenas Cristo pode expressar 

o caráter de Deus e prover e pastorear o homem. E apenas Cristo pode executar 

a obra de remir e salvar a humanidade, apenas Ele pode encerrar a era antiga e 

iniciar uma era nova. Além disso, a obra de Deus é sempre nova e nunca velha, 

e Deus jamais repete a mesma obra, de modo que, sempre que Cristo vier para 

realizar uma obra, Ele sempre trará uma obra nova, expressando o caráter de 

Deus e aquilo que Ele tem e é. Assim aconteceu quando o Senhor Jesus veio 

para realizar uma obra: Ele encerrou a Era da Lei e iniciou a Era da Graça, 

apresentou os sermões que capacitaram as pessoas a confessar seus pecados e 

a se arrepender, ensinou as pessoas a amar seus inimigos e, entre outras coisas, 

a ser humilde e paciente e a perdoar os outros. O Senhor Jesus revelou ao 

homem o caráter amoroso e misericordioso de Deus. Deus Todo-Poderoso veio 

nos últimos dias e, da mesma forma, encerrou a Era da Graça e iniciou a Era do 

Reino. Ele está executando a obra de julgar e salvar o homem com Suas palavras 

sobre a base da obra de redenção do Senhor Jesus, dando-nos todas as verdades 

que precisamos para sermos purificados e alcançarmos a salvação, fornecendo-

nos a senda que nos mostra como podemos nos livrar do pecado e alcançar a 

salvação e expressando o caráter justo, majestoso e irado de Deus. Por meio da 

obra e das palavras de Deus Todo-Poderoso, somos absolutamente capazes de 

reconhecer que Deus Todo-Poderoso é Deus encarnado e que Ele é o próprio 

Deus que aparece entre os homens nos últimos dias”. 

Após ouvir as palavras de Deus e a comunhão dessa irmã, eu me senti como 

se tivesse despertado de um sonho e que finalmente tinha entendido como 

distinguir entre o Cristo verdadeiro e os falsos cristos. Isso me deixou feliz e, ao 

mesmo tempo, envergonhado; reconheci minha lástima como pessoa que não 

tinha a verdade. Refleti sobre a razão pela qual eu tinha recusado repetidas 

vezes a obra de Deus nos últimos dias. Era porque eu temia ser enganado por 

falsos cristos, com o resultado de que rejeitei o Cristo verdadeiro, como alguém 

que não come por medo de asfixia. Quando o Senhor retornou e bateu à minha 

porta, eu me recusei a ouvir a voz de Deus. Repetidas vezes, bati a porta e deixei 

o Senhor do lado de fora. Mas Deus não desistiu de me salvar; antes motivou 

esses irmãos e irmãs para que viessem até a minha casa para espalhar o 

evangelho. Deus nunca me abandonou, o amor de Deus foi tão grande! Quando 
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pensei sobre como eu tinha decidido que todos que davam testemunho do 

Senhor que retornou estavam pregando um cristo falso por causa das palavras 

que eu tinha aceito dos pastores, como eu tinha interpretado erradamente a 

palavra do Senhor, como eu tinha abandonado, condenado e resistido a Deus 

Todo-Poderoso, acreditando ao mesmo tempo que as minhas concepções eram 

certas, senti que eu realmente tinha sido muito ridículo! Se não tivesse lido a 

palavra de Deus Todo-Poderoso e ouvido as comunhões desses irmãos e irmãs 

sobre como diferenciar entre o Cristo verdadeiro e os cristos falsos, eu jamais 

teria sido capaz de distinguir entre o Cristo verdadeiro e os cristos falsos e só 

teria sido enganado pelas palavras de pastores e presbíteros e os teria seguido 

em sua resistência e recusa de Deus, perdendo assim essa oportunidade 

extremamente rara de obter Sua salvação. Enquanto refletia sobre isso, eu disse 

à irmã Zhu e aos outros: “Ouvindo a palavra de Deus Todo-Poderoso e suas 

comunhões, consigo agora distinguir entre o Cristo verdadeiro e os cristos  

falsos. Agora, estou convencido de que Deus Todo-Poderoso é o Senhor Jesus 

que retornou e estou disposto a aceitar a obra de Deus Todo-Poderoso nos 

últimos dias”. 

Após participar da vida na igreja, vi que os irmãos e irmãs entendiam 

muitas verdades e que me faltava muito em comparação com eles. Pensei 

comigo mesmo: Preciso que a irmã Zhu e os outros comunguem mais comigo 

sobre a palavra de Deus e me ajudem para que eu entenda mais rapidamente a 

verdade. Eu discuti isso com a irmã Zhu e perguntei se eles poderiam ter 

reuniões de comunhão em minha casa, e ela aceitou de imediato. Depois disso, 

passamos a nos reunir toda semana para ler a palavra de Deus e comungar 

sobre a verdade. Aos poucos, adquiri um conhecimento cada vez maior das 

palavras de Deus e passei a entender cada vez mais verdades. Senti em meu 

coração que essas palavras eram as expressões da verdade. Naquele momento, 

pensei sobre as palavras que o Senhor Jesus tinha dito: “Ainda tenho muito 

que vos dizer; mas vós não o podeis suportar agora. Quando vier, 

porém, aquele, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade; 

porque não falará por si mesmo, mas dirá o que tiver ouvido, e vos 

anunciará as coisas vindouras” (João 16:12-13). Fiquei ainda mais 

comovido e vi que essas palavras do Senhor se cumpriram como preditas. A 

palavra de Deus Todo-Poderoso é “o que o Espírito diz às igrejas” 
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(Apocalipse 2:7). Deus Todo-Poderoso está no processo de guiar o homem para 

entender e obter entrada em toda a verdade. É apenas aceitando a obra de Deus 

nos últimos dias e as verdades expressas por Deus que você pode ser purificado, 

alcançar a salvação e se tornar uma pessoa segundo o coração de Deus. Foi a 

palavra de Deus Todo-Poderoso que me trouxe de volta para a casa de Deus; 

que me levou diante do Seu trono. Agora, tenho as palavras de Deus que me 

sustentam, me guiam, me trazem paz e alegria e me fazem sentir firme e 

iluminado. Estou disposto a fazer tudo que posso para buscar a verdade e seguir 

Deus Todo-Poderoso até o fim! 
 

44. Voltando para casa 

Por Muyi, Coreia do Sul 

“O grande amor de Deus é gratuitamente concedido ao homem, 

envolve o homem; o homem é ingênuo e inocente, desimpedido e 

despreocupado, vivendo alegremente sob os olhos de Deus; […] Mas 

se você é uma pessoa com consciência, com humanidade, então se 

sentiria diferente. Você sentiria calor, você sentiria cuidado e 

amado, e sentiria felicidade” (de ‘Quão importante é o amor de Deus pelo 

homem’ em “Seguir o Cordeiro e cantar cânticos novos”). Toda vez que eu 

começo a cantar esse hino da palavra de Deus, é difícil controlar as emoções que 

ele desperta. O motivo é que, no passado, evitei a Deus e me rebelei contra ele. 

Eu era igual a um cordeiro perdido, incapaz de encontrar a senda para casa, e 

foi o amor imperturbável de Deus que me conduziu de volta à Sua casa. Nesse 

artigo desejo compartilhar com meus irmãos e irmãs no Senhor, bem como com 

amigos que ainda não se voltaram a Deus, minha experiência de retornar à casa 

de Deus. 

Quando criança, eu vivia amedrontada porque meus pais estavam sempre 

brigando. Depois que me formei no ensino médio, minha mãe começou a 

acreditar no Senhor Jesus por influência de um vizinho e eu entrei para a igreja 

junto com ela. Daquele momento em diante, eu soube que Deus é o Senhor de 

todos os seres criados e que, para redimir a humanidade do pecado, o Próprio 

Deus encarnado foi crucificado para se tornar uma oferta pelo pecado para o 

homem — tamanho é Seu amor pelo homem! Inspirada pelo amor do Senhor, 

resolvi crer Nele sinceramente e recompensá-Lo por Seu amor, e assim 
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encontrei orientação e propósito na vida. Depois disso, frequentei vários 

encontros, li as Escrituras e louvei ao Senhor e, com o tempo, comecei a me 

sentir feliz. Em particular, quando li na Bíblia que nos últimos dias o Senhor 

retornaria sobre uma nuvem e nos acolheria no reino dos céus, meu coração se 

encheu ainda mais de esperança. Além disso, o pastor frequentemente 

comentava este versículo das Escrituras: “Varões galileus, por que ficais aí 

olhando para o céu? Esse Jesus, que dentre vós foi elevado para o céu, há de vir 

assim como para o céu o vistes ir” (Atos 1:11). Eu me convenci mais ainda de 

que o Senhor Jesus desceria sobre uma nuvem branca para nos acolher em 

nosso lar celestial! 

Em 2005, conheci um rapaz coreano com quem comecei a namorar e fui 

com ele para a Coreia. Devido à barreira do idioma, tentei encontrar uma igreja 

de expatriados chineses, mas não consegui achar nenhuma e, portanto, meu 

espírito se enfraqueceu cada vez mais. Sem saber, comecei a me distanciar de 

Deus. Nós nos casamos, mas como a diferença cultural era grande demais, não 

conseguimos conviver e logo nos divorciamos. Esse revés no meu casamento foi 

um grande choque para mim espiritualmente e me causou muita dor. Além 

disso, vivendo num país estrangeiro sem amigos ou família, eu me senti ainda 

mais solitária. Só me restava orar silenciosamente a Deus e relatar a Ele o 

sofrimento em meu coração. Pedi a Deus que me conduzisse a uma igreja 

chinesa para que eu pudesse retornar à casa de Deus. 

Um ano depois encontrei um ministério chinês em uma igreja 

presbiteriana e fiquei extremamente feliz. Finalmente pude louvar a Deus na 

igreja novamente. Mas o que me decepcionou foi que, sempre que havia um 

encontro, os pastores apenas liam passagens das Escrituras para nós e 

comentavam um pouco sobre o significado literal das palavras. Seus sermões 

eram totalmente desprovidos de luz ou qualquer coisa que pudesse ser 

desfrutada. Eles não supriam nada para nossas vidas e os encontros viraram 

uma mera formalidade. Durante os encontros, algumas pessoas sussurravam 

entre si, outras jogavam videogame no celular, outras dormiam, outras estavam 

ali apenas atrás de alguém para namorar e algumas pessoas até se abraçavam. 

Pensei: “A igreja é um templo, um lugar para reverenciar a Deus. Nós a 

frequentemos para participar de encontros, mas ninguém tem um coração 

minimamente temente a Deus. Deus deve estar tão enojado com o que vê! O 
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Senhor não abandonaria um lugar tão sórdido como este?”. Mas os pastores e 

pregadores agiam como se nada estivesse acontecendo e não davam a mínima 

atenção a tudo aquilo. 

Vivendo nesse imenso caldeirão maligno que é o mundo, gradativamente 

comecei a adquirir hábitos dissolutos e frequentemente saía para beber com 

amigos nas minhas horas de folga, nunca me comportando como um crente em 

Deus. Porém, sempre que meu coração começava a se distanciar do Senhor, 

Suas palavras surgiam em minha mente: “Ora, havendo o espírito imundo 

saido do homem, anda por lugares áridos, buscando repouso, e não 

o encontra. Então diz: Voltarei para minha casa, donde saí. E, 

chegando, acha-a desocupada, varrida e adornada. Então vai e leva 

consigo outros sete espíritos piores do que ele e, entretanto, 

habitam ali; e o último estado desse homem vem a ser pior do que o 

primeiro” (Mateus 12:43-45). As palavras do Senhor me contiveram e 

protegeram, e me impediram de me afastar demais de Deus ou de ir longe 

demais, por medo de irritar o Senhor e fazer com que Ele ficasse enojado 

comigo. Eu temia ser abandonada pelo Senhor e cair nas mãos do espírito 

imundo. 

No Natal de 2016, para elevar os ânimos, a igreja convenceu um grupo de 

irmãos e irmãs talentosos a apresentar um espetáculo. Uma irmã que eu nunca 

tinha visto cantou para nós uma canção em louvor a Deus: “A cena pintada 

na Bíblia, ‘A ordem de Deus a Adão’, nos toca e nos conforta. Embora 

a imagem mostre Deus a sós com o homem, a relação entre os dois é 

tão próxima que nos faz sentir encanto e afeição. I O amor de Deus 

envolve o homem sem exigir. Inocente e puro, o homem não tem 

preocupações a o prender, vive alegre sob o olhar de Deus, que cuida 

do homem, que está nas asas de Deus. Tudo o que o homem diz e faz 

está ligado a Deus, não se separa. II Desde o início em que Deus 

criou a humanidade, a cuida com amor. Mas que cuidado é esse? É 

pra que Ele proteja e vigie o homem. E do homem, Deus espera 

confiança e obediência. Essa foi a primeira coisa que Deus esperou 

da raça humana. III Com essa primeira esperança, disse estas 

palavras: ‘De toda árvore do jardim podes comer livremente; mas da 

árvore do conhecimento do bem e do mal, dessa não comerás; 
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porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás.’ Estas 

simples palavras representam a vontade de Deus, mostram que 

preocupar-se com o homem já estava em Seu coração. IV Com estas 

simples palavras, é possível ver dentro do coração de Deus. Há amor 

no coração? Não há cuidado e zelo? Tudo pode ser sentido e tocado. 

Se você consegue ter consciência e humanidade, irá sentir calor, 

amor e cuidado, se sentirá abençoado com felicidade. V Ao ter este 

sentimento, como será? Você vai se apegar a Ele? E o amor reverente 

crescerá em seu coração? Seu coração se aproximará Dele? Daí 

vemos quão importante o amor de Deus é para o homem. Mas muito 

mais importante é que o homem sinta e compreenda o amor de Deus” 

(de ‘Quão importante é o amor de Deus pelo homem’ em “Seguir o Cordeiro e 

cantar cânticos novos”). 

A cada palavra do hino, meu coração batia cada vez mais acelerado e meus 

olhos não paravam de verter lágrimas de emoção. Senti como se estivesse 

naquela bela imagem acompanhada por Deus, amada por Ele e desfrutando 

todas as coisas que Ele concede à criação. O ar, a luz, a água e assim por diante 

— tudo transbordava com o amor de Deus! Eu estava desfrutando tudo que 

Deus havia nos concedido, mas meu coração havia se afastado de Deus e isso 

deve ter causado grande tristeza a Ele. Em particular, senti que as palavras “Se 

você é uma pessoa com consciência, com humanidade, então se 

sentiria diferente. Você sentiria calor, você sentiria cuidado e 

amado, e sentiria felicidade”, eram Deus clamando ao meu coração e 

espírito. Em 2007, quando não foi mais possível continuar morando com meu 

marido e eu não tinha para onde ir, Deus arranjou para mim o Centro Coreano 

de Direitos Humanos de Mulheres Migrantes. Eles me deram comida e abrigo 

de graça e acharam um advogado para mim. Cuidaram dos trâmites legais do 

meu divórcio, sem custo algum. Quando chegou a hora de solicitar a 

naturalização, Deus fez com que um ministro da igreja presbiteriana 

concordasse em ser meu avalista. Normalmente, os coreanos raramente se 

dispõem a avalizar alguém, ainda mais porque eu era estrangeira e, além disso, 

só havia frequentado aquela igreja específica três ou quatro vezes. Eu sabia que 

tudo aquilo foi possível graças à ajuda oculta de Deus. Havia também o fato de 

que estrangeiros que solicitam naturalização precisam ter bens imóveis no valor 
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de 30 milhões de wons, mas eu mal tinha 3 milhões. O Departamento de 

Imigração me pediu um comprovante de emprego para demonstrar que eu era 

capaz de me sustentar, e eles não criaram nenhuma dificuldade para mim… 

Deus sempre produziu milagres para mim quando eu mais precisei e foi tudo 

uma demonstração de Sua soberania! O amor de Deus é vasto e profundo, e 

ainda assim eu era extremamente rebelde. Eu já havia me esquecido de Deus 

há muito tempo e partido Seu coração. Esse hino de louvor tocou meu espírito 

e eu decidi recuperar minha fé e nunca mais cair em depravação e causar 

tristeza a Deus. 

Em 19 de fevereiro de 2017, minha cabeça e olhos começaram a doer 

terrivelmente. Fui ao hospital, mas o tratamento que recebi não surtiu efeito. A 

irmã Li, que era da nossa igreja, me apresentou a uma de suas amigas que 

conhecia a medicina tradicional chinesa e disse que o tratamento levaria apenas 

uma semana para fazer efeito. Fui junto com ela para ser tratada e naquele dia 

conhecemos um irmão de sobrenome Jin, amigo da pessoa que conhecia 

medicina chinesa. Eu não esperava encontrar um irmão no Senhor, e pensei que 

devia ter sido arranjado por Deus. Comecei a conversar sobre a Bíblia com o 

irmão Jin, que leu para nós a parábola bíblica das dez virgens. Ele me perguntou: 

“Irmã, você está ansiosa pelo retorno do Senhor?”. Eu disse: “É claro que sim!”. 

O irmão disse: “Então, como o Senhor retornará?”. Eu disse sem hesitar: “As 

Escrituras dizem que Ele descerá sobre uma nuvem!”. O irmão disse: “Quer 

saber de uma coisa? O Senhor já retornou”. Fiquei surpresa ao ouvir aquilo e 

disse: “Marcos capítulo 13, versículo 32, diz: ‘Daquele dia e hora, porém, 

ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão só o Pai’. 

Ninguém sabe quando o Senhor virá. Você está dizendo que o Senhor já 

retornou, mas como você poderia saber?”. O irmão Jin não me deu uma 

resposta direta, mas, em vez disso, localizou algumas profecias na Bíblia sobre 

o retorno do Senhor. Lucas 12:40 diz: “Estai vós também apercebidos; 

porque, numa hora em que não penseis, virá o Filho do homem”. 

Lucas 17:24-26 diz: “Pois, assim como o relâmpago, fuzilando em uma 

extremidade do céu, ilumina até a outra extremidade, assim será 

também o Filho do homem no Seu dia. Mas primeiro é necessário 

que Ele padeça muitas coisas, e que seja rejeitado por esta geração. 

Como aconteceu nos dias de Noé, assim também será nos dias do 
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Filho do homem”. Apocalipse 3:20 diz: “Eis que estou à porta e bato; se 

alguém ouvir a Minha voz, e abrir a porta, entrarei em sua casa, e 

com ele cearei, e ele Comigo”. João 10:27 diz: “As Minhas ovelhas 

ouvem a Minha voz, e Eu as conheço, e elas Me seguem”. 

Quando terminou de ler, o irmão Jin disse: “O Senhor nos pede que 

fiquemos vigilantes porque ninguém sabe o dia em que Ele virá. Mas, de acordo 

com as profecias, quando o Senhor retornar, será na forma do Filho do homem. 

O Filho do homem é Deus tornado homem, ou seja, Deus encarnando na carne. 

Embora não saibamos a hora exata em que o Senhor virá, nós O 

reconheceremos por Sua voz. A razão disso é que as ovelhas de Deus ouvirão a 

Sua voz, e quando a ouvirem, elas O seguirão…” Pensei então em meu pastor, 

que havia dito que qualquer pessoa que testificasse que o Senhor Jesus havia 

retornado na carne era um embusteiro. Não suportei mais ouvir o que o irmão 

Jin estava dizendo, então enviei uma mensagem de texto ao pastor dizendo: 

“Alguém está me dizendo que o Senhor retornou encarnado. A que igreja 

pertence?”. O pastor respondeu, dizendo: “Pertence ao Relâmpago do Oriente.” 

Ele me disse para ir embora imediatamente e não ter mais contato com aquelas 

pessoas. Ele também queria que eu nunca lesse os livros deles e depois me 

enviou alguns sermões sobre como me proteger de heresia. Eu achava qualquer 

coisa que o pastor dissesse devia ser correto, então decidi não mais ouvir 

comunhões deles e simplesmente ignorá-los. 

Para minha surpresa, na tarde do dia 20, o irmão Jin e sua irmã mais nova 

vieram ao local onde eu estava em tratamento e ele me falou bastante sobre a 

obra do retorno do Senhor. Porém, como naquela manhã eu havia acabado de 

receber a notícia da morte de minha mãe, e também tinha certas dúvidas sobre 

o que eles estavam pregando, simplesmente não consegui ouvir nada do que 

eles falavam. Isso continuou por três dias e parecia que o irmão Jin não havia 

desistido de pregar o evangelho para mim. Mas devido ao meu estado agitado, 

eu pedi a ele que me deixasse em paz. Eu disse: “Pare com isso. Se você 

continuar falando comigo e não for embora, então irei eu!” O irmão Jin viu que 

eu realmente não estava ouvindo e não teve outra opção a não ser ir embora. 

Pensei que o irmão Jin não tentaria voltar, mas, para minha surpresa, no dia 

seguinte ele trouxe junto alguém chamado irmão Cheng e continuou a pregar o 

evangelho para mim. Pensei: “Por que ele insiste nisso?”. O máximo que pude 
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fazer para manter as aparências foi aturar aquilo, mas não entrei em discussão 

com eles. Embora eu os tratasse com frieza, o irmão Cheng continuou falando 

pacientemente comigo. Ele disse: “O Senhor já retornou encarnado ao mundo 

e está realizando a obra de julgamento e castigo”. Vendo quão paciente e 

carinhoso ele era e que não se incomodava em ficar pregando para mim, pensei: 

“As pessoas em nossa igreja são fracas. Sua fé e seu amor esfriaram. Por que 

será que a fé e o amor das pessoas que creem no Relâmpago do Oriente são tão 

grandes? Que poder será esse que sustenta sua perseverança em espalhar o 

evangelho para mim? Se não fosse a obra do Espírito Santo, eles nunca seriam 

capazes de fazer isso com suas próprias forças!”. 

Nessa época havia outro irmão de sobrenome Yang que, assim como eu, 

estava investigando a obra de Deus Todo-Poderoso dos últimos dias. Enquanto 

minha atitude era sempre negligente e distraída, o irmão Yang era sincero em 

sua investigação da Igreja de Deus Todo-Poderoso. O irmão Yang disse que 

havia rejeitado o evangelho de Deus Todo-Poderoso no passado, quando as 

pessoas o haviam pregado a ele, mas que o fato de ouvir sobre o evangelho 

novamente hoje devia ser uma oportunidade concedida por Deus, e assim ele 

havia se animado para investigá-lo. O irmão Yang percebeu que eu só estava 

interessada em ouvir as palavras do pastor e que não estava buscando com a 

mente aberta. Ele encontrou uma passagem para mim, que era Mateus 5: 3-6: 

“Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino 

dos céus. […] Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a 

terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça porque 

eles serão fartos”. Depois de ler a palavra do Senhor, pensei: “Por que não 

consigo me acalmar na presença do Senhor e buscar a verdade? Se por ventura 

o Senhor realmente retornou e eu não ouvir nem investigar as pregações deles, 

não serei deixada para trás? Eu deveria abrir um pouco mais a mente e não 

chegar a conclusões cegamente, com base em minhas imaginações.” 

Justamente quando decidi acalmar meu coração e investigar sinceramente, um 

pregador de minha igreja me ligou de repente e perguntou se eu ainda estava 

com as pessoas da Igreja de Deus Todo-Poderoso. Eu disse que estava e o 

pregador novamente me lembrou de que eu deveria cessar o contato com eles. 

A advertência do pregador fez com que eu abandonasse minhas ideias recentes 

sobre investigar a Igreja de Deus Todo-Poderoso. Pensei: “O pastor e o pregador 
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compreendem a Bíblia bem melhor do que eu e não reconhecem que o Senhor 

retornou. Minha compreensão da Bíblia é muito limitada e não tenho 

discernimento, então é melhor ouvir o que o pastor e o pregador dizem”. 

Quando desliguei o telefone, eu disse ao irmão Cheng: “Se o irmão Yang quiser 

investigar, vocês dois podem continuar com suas discussões. Não vou mais 

escutar”. Assim, mais uma vez rejeitei abruptamente a salvação de Deus. 

Voltei ao trabalho depois de uma semana de tratamento. Devido ao 

falecimento de minha mãe, meu coração estava repleto de tristeza e angústia e 

eu não conseguia parar de pensar nela. Todos os dias, ao voltar do trabalho, eu 

olhava uma foto da minha mãe e falava com ela. Certo dia, pensei de repente: 

“Sou crente no Senhor e sempre que enfrento alguma dificuldade ou fraqueza, 

posso contar essas coisas a Ele”. Depois disso, sempre que eu me deparava com 

dificuldades, eu vinha na presença do Senhor e orava a Ele, pedindo que me 

consolasse. No entanto, por mais que eu orasse, nunca me sentia comovida por 

dentro. Às vezes eu adormecia enquanto orava. Naquela época eu vivia o tempo 

todo num estado de grande ansiedade, tanto assim que o menor barulho atrás 

de mim me causava um medo indescritível. Em meu medo e desamparo, orei 

sinceramente ao Senhor: “Ó Senhor! Meu coração está envolto em trevas e 

estou tremendo de medo. Será que eu cometi algum erro? Ó Senhor! Nos 

últimos dias as pessoas têm me dito que Tu retornaste como Deus Todo-

Poderoso. Ó Senhor! Se Tu realmente retornaste e és o Deus Todo-Poderoso 

sobre o qual me falaram, peço que marques um horário e prepares 

circunstâncias apropriadas para o irmão Yang me ligar ou enviar uma 

mensagem de texto. Quando eles voltarem, não importa o que digam, meu 

coração aceitará Tua nova obra e palavras obediente e ansiosamente. Se não for 

Tua obra e a mensagem que eles estão pregando para mim for falsa e enganosa, 

por favor, bloqueia o caminho deles e não permitas que eles voltem nunca mais”. 

Surpreendentemente, depois de eu ter orado dessa maneira, Deus fez 

exatamente o que eu havia pedido. O irmão Yang de fato me ligou e eu contei a 

ele tudo o que havia se passado nos últimos dias. O irmão Yang disse que meu 

coração estava envolto em trevas porque eu havia rejeitado a obra de Deus dos 

últimos dias e me rebelado contra Ele. Ele tinha esperanças de que eu 

continuasse a investigar a obra de Deus dos últimos dias e dessa vez não rejeitei 

sua sugestão. 
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Logo depois, o irmão Yang me enviou um filme do evangelho. Uma frase 

dos diálogos desse filme me fez despertar: “Como cremos em Deus, devemos 

ouvir Deus, não as pessoas”. “É isso mesmo!”, pensei. “Eu creio em Deus, 

portanto é a palavra de Deus que devo ouvir! Mas quando o irmão Jin e o irmão 

Cheng me falaram da obra de Deus nos últimos dias, eu continuei perguntando 

a opinião do pastor. Eu segui as recomendações do pastor e do pregador e não 

quis investigar seriamente a nova obra de Deus Todo-Poderoso nem ouvir a 

palavra de Deus. Eu acreditava no Senhor, mas não orei nem busquei a partir 

do Senhor, e, em vez disso, confiei cegamente no que o pastor e o pregador me 

diziam. Como fui estúpida! A Bíblia diz: ‘Importa antes obedecer a Deus que 

aos homens’ (Atos 5:29). Eu acreditei no Senhor, mas não obedeci a Ele. Em vez 

disso, obedeci às pessoas; isso não fez de mim alguém que crê nos homens e os 

segue? Isso não significa resistir e trair ao Senhor? Se Deus Todo-Poderoso for 

o Senhor Jesus retornado, e eu me rebelei contra Ele e resisti a Ele dessa 

maneira, me recusando a aceitar Deus Todo-Poderoso, não tenho sido então 

uma idiota cega, excluindo o Senhor?” Pensando nisso, me arrependi do fundo 

do coração e meus olhos se encheram de lágrimas. 

Vim novamente diante do Senhor e orei: “Senhor Jesus Cristo! Alguém 

pregou o evangelho dizendo que Tu já retornaste encarnado e que és o Deus 

Todo-Poderoso, Cristo dos últimos dias. Não consigo ter certeza disso, mas 

estou disposta a vir diante de Ti para buscar e pedir que Tu me ilumines, para 

que eu possa reconhecer Tua voz. Se Tu de fato retornaste e és Deus Todo-

Poderoso, desejo me arrepender diante de Ti e aceitar Tua obra e salvação. Peço 

que Tu me conduzas de volta à Tua presença”. Depois de orar, senti um tipo de 

alegria e um sentimento de consolo que não conseguia expressar em palavras. 

Era algo que eu não sentia há muito tempo e eu soube que o Senhor ouvira 

minhas preces, que Ele estava me confortando e que aquilo era uma prova 

concedida a mim por Deus. Eu quis ir imediatamente à Igreja de Deus Todo-

Poderoso para investigá-la, mas pensei que decerto havia ofendido os irmãos e 

irmãs da Igreja de Deus Todo-Poderoso e por isso me senti envergonhada de ir 

à igreja deles. 

Em meio a esse dilema, o irmão Yang me ligou para perguntar se eu tinha 

tempo e disse que tinha esperança de que eu pudesse continuar a investigar a 

obra de Deus Todo-Poderoso dos últimos dias. Eu contei a ele sobre as minhas 
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dúvidas. O irmão Yang disse: “Não há problema, nós, crentes em Deus, somos 

todos uma só família e isso não incomoda os irmãos e irmãs da Igreja de Deus 

Todo-Poderoso”. Quando ouvi o irmão Yang dizer isso, eu soube que era Deus 

mostrando compreensão da minha estatura imatura, e assim, no dia seguinte, 

fui à Igreja de Deus Todo-Poderoso com o irmão Yang. 

Os irmãos e irmãs ficaram felizes em ver que eu havia encontrado o 

caminho de volta à senda. Eles deram testemunho formal a mim de que o 

Senhor Jesus havia retornado para expressar a verdade e realizar a obra de 

julgamento nos últimos dias, a começar pela casa de Deus. Eles também 

comunicaram comigo o significado da obra de Deus encarnado nos últimos dias, 

bem como a importância da encarnação para a salvação da humanidade. Depois 

disso, li as palavras de Deus que dizem: “Eu lhes digo: aqueles que creem 

em Deus por causa dos sinais são certamente a categoria que sofrerá 

a destruição. Aqueles que são incapazes de aceitar as palavras de 

Jesus que voltou à carne são certamente a progênie do inferno, os 

descendentes do arcanjo, a categoria que será sujeita à destruição 

eterna. Muitas pessoas podem não se importar com o que digo, mas 

ainda quero contar a todo assim chamado santo que segue a Jesus 

que, quando virem Jesus descer dos céus sobre uma nuvem branca 

com seus próprios olhos, isso será a aparição pública do Sol da 

justiça. Talvez esses sejam tempos de grande empolgação para você, 

mas você deve saber que o tempo em que você testemunhar Jesus 

descendo dos céus é também o tempo em que você descerá ao 

inferno para ser punido. Será o anúncio do fim do plano de gestão 

de Deus, e será quando Deus recompensará os bons e punirá os 

perversos. Pois o juízo de Deus terá terminado antes que o homem 

veja sinais, quando houver apenas a expressão da verdade. Aqueles 

que aceitarem a verdade e não buscarem sinais, e assim foram 

purificados, terão regressado diante do trono de Deus e entrado no 

abraço do Criador. Somente aqueles que persistirem crendo que “o 

Jesus que não vem sobre uma nuvem branca é um falso cristo” 

estarão sujeitos à punição eterna, pois eles somente creem no Jesus 

que mostra sinais, mas não reconhecem o Jesus que proclama o 

rigoroso juízo e libera o verdadeiro caminho da vida. E assim, só 
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pode ser que Jesus lide com eles quando Ele voltar abertamente 

sobre uma nuvem branca. Eles são obstinados demais, confiantes 

demais em si mesmos, arrogantes demais. Como tais degenerados 

poderiam ser recompensados por Jesus? A volta de Jesus é uma 

grande salvação para aqueles que são capazes de aceitar a verdade, 

mas para aqueles que são incapazes de aceitar a verdade, é um sinal 

de condenação. Vocês devem escolher sua própria senda e não 

devem blasfemar contra o Espírito Santo nem rejeitar a verdade. 

Vocês não devem ser pessoas ignorantes e arrogantes, mas pessoas 

que obedecem a direção do Espírito Santo e almejam e buscam a 

verdade; somente assim vocês serão beneficiados” (de ‘Quando você 

contemplar o corpo espiritual de Jesus será quando Deus terá feito novo Céu e 

nova terra’ em “A Palavra manifesta em carne”). 

Depois de ler a palavra de Deus, pensei cuidadosamente sobre as verdades 

que meus irmãos e irmãs tinham comunicado para mim e do qual haviam dado 

testemunha. Compreendi que há duas maneiras em que o Senhor retorna nos 

últimos dias: o advento oculto e a vinda do Senhor aberta a todos. Agora, a obra 

de julgamento de Deus Todo-Poderoso incarnado, a começar pela casa de Deus, 

é de fato a obra do advento oculto do Senhor. Como o Deus encarnado retornou 

entre os homens, Sua aparência é a de uma pessoa comum e ninguém é capaz 

de dizer que Ele é Deus apenas olhando para Ele. Ninguém sabe Sua verdadeira 

identidade e isso é mantido em segredo. Somente aqueles que forem capazes de 

distinguir a voz de Deus reconhecerão, aceitarão e seguirão a Ele. É exatamente 

como o Senhor Jesus disse: “As Minhas ovelhas ouvem a Minha voz, e 

Eu as conheço, e elas Me seguem” (João 10:27). Os que não reconhecerem 

a voz de Deus certamente tratarão o Deus encarnado como uma pessoa comum. 

Eles negarão, resistirão e se recusarão a seguir a Ele, como fizeram os fariseus 

judeus em sua época. Eles viram o Senhor Jesus, mas não conheciam Sua 

identidade e O condenaram cegamente. A época atual é a etapa da obra oculta 

de Deus de salvar a humanidade. Deus Todo-Poderoso expressa a palavra para 

julgar, purificar e aperfeiçoar as pessoas. Antes dos desastres, Ele transformará 

um grupo de pessoas em vencedores, e quando esse grupo de vencedores for 

completado, a obra de Deus encarnado do advento oculto chegará ao fim. 

Quando os desastres começarem, Deus recompensará o bem e castigará o mal, 
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e Ele se manifestará abertamente a todas as nações e povos. Nesse momento, 

as profecias de que o Senhor virá abertamente serão cumpridas, como diz na 

Bíblia: “Então aparecerá no céu o sinal do Filho do homem, e todas as 

tribos da terra se lamentarão, e verão vir o Filho do homem sobre as 

nuvens do céu, com poder e grande glória” (Mateus 24:30). “Eis que 

vem com as nuvens, e todo olho O verá, até mesmo aqueles que O 

traspassaram; e todas as tribos da terra se lamentarão sobre Ele” 

(Apocalipse 1:7). É por isso que todos os familiares da terra lamentarão quando 

o Senhor descer sobre uma nuvem. Nesse momento, meu coração subitamente 

se encheu de luz e eu percebi que a obra do advento oculto do Senhor é uma 

grande salvação para nós. Só poderemos ser purificados e alcançar a salvação 

de Deus aceitando o julgamento de Sua palavra durante o advento oculto do 

Senhor. Se não aceitarmos a obra de julgamento de Deus agora, então, quando 

Ele vier abertamente nas nuvens, teremos nos tornado aqueles que resistiram 

ao Senhor e certamente choraremos e rangeremos os dentes. A essas alturas, 

nosso arrependimento chegará tarde demais, pois Deus Todo-Poderoso diz: “O 

juízo de Deus terá terminado antes que o homem veja sinais, quando 

houver apenas a expressão da verdade”. 

Graças a Deus Todo-Poderoso! A palavra de Deus desvela todos os 

mistérios e elucida claramente a verdade em todos os aspectos — meus olhos se 

abriram e, a partir de então, eu me convenci de coração e pela palavra. Nos dias 

seguintes, frequentei regularmente a igreja para ler as palavras expressas por 

Deus nos últimos dias ao lado dos irmãos e irmãs. Ouvimos hinos e assistimos 

a videoclipes, vídeos de recitações da palavra de Deus e filmes do evangelho, 

todos produzidos pelos irmãos e irmãs da Igreja de Deus Todo-Poderoso. Eu 

sentia que ganhava algo novo a cada encontro e me sentia incomparavelmente 

feliz. Nos filmes do evangelho, em especial, os irmãos e irmãs comunicavam 

sobre todos os assuntos de modo tão minucioso e claro que todas as dúvidas e 

confusões que eu tinha em minha crença no Senhor por tantos anos foram aos 

poucos sendo resolvidas. Vi que a Igreja de Deus Todo-Poderoso tem de fato a 

obra do Espírito Santo e que Deus Todo-Poderoso é o Senhor Jesus retornado! 

O que me deixou ainda mais empolgada foi que no terceiro dia após meu 

ingresso na igreja, eu vi a irmã que havia apresentado no palco a música de 

louvor no Natal de 2016. Ela também havia aceitado a obra de Deus Todo-
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Poderoso dos últimos dias. Agradeci sinceramente a Deus, pois foi Sua 

orientação e iluminação que nos conduziram a acompanhar os passos do 

Cordeiro, que nos conduziram do deserto à boa terra de Canaã e de volta à casa 

de Deus, e que nos conduziram a desfrutar a abundância e suprimento das 

palavras de vida de Deus junto com Ele! 

Eu acho que foi devido a uma bondade especial de Deus que eu pude 

retornar à casa de Deus. Considerando minha natureza rebelde, como eu 

poderia ter acolhido a volta do Senhor sem a liderança e a orientação de Deus 

ou a paciência dos irmãos e irmãs em comunicar para mim Sua palavra? O amor 

de Deus por mim é realmente tão grande que acho impossível descrever! Quero 

apenas cantar meu louvor a Deus por meio de hinos e resolutamente seguir a 

Deus Todo-Poderoso! 

 

45. A tempestade provocada em casa pelo caso de 
Zhaoyuan de 28 de maio 

Por Enhui, China 

Sou uma mulher simples do campo e muitas vezes fiquei sobrecarregada 

com os fardos extenuantes da casa. Por isso, meu temperamento se tornou, 

muitas vezes, bastante violento, e meu marido e eu estávamos sempre 

discutindo. Nossa vida simplesmente não podia continuar daquele jeito. 

Sempre que estava sofrendo, eu gritava: “Céus! Por favor, me salvem!”. Em 

2013, descobri por acaso a obra de Deus Todo-Poderoso nos últimos dias. Por 

meio da leitura da palavra de Deus e participando de reuniões com irmãos e 

irmãs, tive a certeza de que Deus Todo-Poderoso era o Deus a quem eu havia 

clamado em meu sofrimento e, então, de bom grado, aceitei a obra de Deus-

Todo Poderoso nos últimos dias. 

Eu li na palavra de Deus: “Desde a criação do mundo Eu comecei a 

predestinar e selecionar este grupo de pessoas, a saber, vocês hoje. 

O temperamento de vocês, seu calibre, aparência, estatura, a família 

em que você nasceu, seu trabalho e casamento, sua totalidade, até a 

cor de seu cabelo e de sua pele, o momento de seu nascimento, tudo 

foi arranjado pelas Minhas mãos. Mesmo as coisas que você faz e as 

pessoas que você encontra todo dia são arranjadas pelas Minhas 

mãos, para nem mencionar o fato de que levar você à Minha 
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presença hoje é, de fato, Meu arranjo. Não se lance na desordem; 

você deve proceder calmamente” (‘Capítulo 74’ das Declarações de Cristo 

no princípio em “A Palavra manifesta em carne”). Foi somente a partir da 

palavra de Deus que vim a saber que todas as coisas estão nas mãos de Deus e 

a reconhecer que tive a sorte de me apresentar diante do trono de Deus, aceitar 

a Sua salvação nos últimos dias e obter a rega e o suprimento de Deus, a sua 

palavra. Tudo isso foi preordenado por Deus antes das eras, e o tipo de marido 

e família que tive também foram preordenados por Deus. Eu devo aceitar e me 

submeter ao que Deus ocasionou e providenciou. A partir de então, sempre que 

as coisas aconteciam diferentemente do que eu queria, eu não mais reclamava 

como antes. Em vez disso, eu tinha fé que aquelas coisas haviam sido arranjadas 

por Deus e desejava continuar obedecendo a Deus, a fim de deixá-lo me guiar e 

aprender a viver com a minha família harmoniosamente. Pouco a pouco fui 

parando de brigar com meu marido. Depois que ele viu as mudanças que 

ocorreram desde que passei a acreditar em Deus, ele também passou a me 

apoiar bastante na minha fé. Quando os irmãos e irmãs vinham à minha casa 

para participar das reuniões, ele era muito educado com eles e, às vezes, 

conversava e perguntava como estavam. Naquela época, eu lia a palavra de Deus 

todos os dias, frequentava reuniões e compartilhava experiências com os 

irmãos e irmãs. Sentia-me enriquecida em meu espírito e me regozijava com a 

paz e a alegria que nunca tinha tido, e sentia como é bom acreditar em Deus! 

Todas as coisas boas, porém, devem ter fim e, em 28 de maio de 2014, 

explodiu o caso de Zhaoyuan, em Shandong. Aqueles dias harmoniosos e 

tranquilos em nossa casa se foram. No início, parecia um caso de delito comum, 

mas que mudou fundamentalmente depois de três dias, quando foi 

determinado pelo governo do Partido Comunista da China que ele havia sido 

perpetrado por motivação religiosa. Com este pretexto, o Partido Comunista da 

China fez da Igreja de Deus Todo-Poderoso o seu ponto focal e usou a mídia 

para plantar falsas evidências, fazer falsas acusações e difamar a Igreja de Deus 

Todo-Poderoso de uma maneira desenfreada e arbitrária. Em um instante, as 

pessoas foram inundadas por todo tipo de boato que se possa imaginar a 

respeito da Igreja de Deus Todo-Poderoso. Depois que viu algo associado a isso 

nas notícias, meu marido foi enganado pela propaganda do Partido Comunista 

da China e mudou instantaneamente. Começou a fazer tudo o que podia para 
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se opor à minha fé em Deus Todo-Poderoso. 

Certa noite, meu marido chegou em casa ardendo em fúria e, em voz alta, 

me repreendia: “O que é isso realmente em que acredita?”. Espantada com sua 

atitude incomum, achei aquilo completamente inexplicável. Respondi: “Eu 

acredito Senhor Jesus que retornou — Deus Todo-Poderoso, a quem 

costumávamos chamar de ‘Céu’”. Ele disse: “Você acredita em Deus Todo-

Poderoso! Veja o que estão falando na televisão!”. Enquanto falava, ligou a TV 

e a notícia que estava sendo transmitida era o caso do assassinato de 28 de maio 

em Zhaoyuan, Shandong. Fazia muitas acusações contra a Igreja de Deus Todo-

Poderoso. Prosseguia dizendo que aqueles que acreditam em Deus Todo-

Poderoso estavam perturbando a tranquilidade social e que o Departamento de 

Segurança Pública em Shandong se preparava para atacar à força e cercá-los 

com muita severidade. Vendo isso, fiquei cheia de justa indignação e 

imediatamente falei para o meu marido: “Tudo isso é calúnia e boato. Este 

assassino não é, absolutamente, um crente em Deus Todo-Poderoso! Ao 

divulgar o evangelho, a Igreja de Deus Todo-Poderoso segue um certo princípio, 

que é transmiti-lo apenas a pessoas boas, que acreditam em Deus e que são 

generosas. Ela não o transmite a pessoas más. Como não se conforma com este 

princípio da Igreja de Deus Todo-Poderoso na transmissão do evangelho, o 

malvado Zhang Lidong certamente não pode ser alguém que acredita em Deus 

Todo-Poderoso. Outra coisa - quando Zhang Lidong pediu àquela pessoa o 

número de telefone e ela não deu, foi por humilhação que Zhang se encheu de 

raiva e cometeu o homicídio. Nós, irmãos e irmãs da Igreja de Deus Todo-

Poderoso, jamais tentamos forçar as pessoas a aceitarem a obra de Deus quando 

difundimos o evangelho porque Deus claramente estipulou que: ‘Os dez 

decretos administrativos que devem ser obedecidos pelo povo escolhido por 

Deus na Era do Reino’ que ‘Os parentes que não são da fé (seus filhos, 

seu marido ou sua esposa, suas irmãs ou seus pais etc.) não devem 

ser forçados a entrar na igreja. A casa de Deus não tem falta de 

membros, e não há necessidade de aumentar seu número com 

pessoas sem serventia. Todos aqueles que não creem alegremente 

não devem ser conduzidos à igreja. Este decreto se dirige a todas as 

pessoas. A este respeito, vocês devem conferir, monitorar e 

recordar uns aos outros; ninguém pode violar este decreto ’. Quando 
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propagam o evangelho, os irmãos e irmãs da Igreja de Deus Todo-Poderoso 

jamais arrastam as pessoas para Ele contra vontade e isso é algo que ninguém 

pode violar. Esta notícia é simplesmente calúnia e falsidade. Nada mais do que 

mentiras e difamação contra a Igreja de Deus Todo-Poderoso nas mãos do 

Partido Comunista da China”. Quem poderia adivinhar que depois de ouvir isso 

meu marido iria arregalar os olhos e gritar comigo: “Pouco importa se é verdade 

ou não. Enquanto o Partido Comunista da China se opuser, você não pode 

acreditar nisso! Eu não quero que o governo venha e vasculhe a nossa casa. Meu 

filho sequer se casou ainda!”. Vendo aqueles rumores e mentiras totalmente 

falsas na TV e que meu marido havia sido enganado por aquelas palavras, meu 

coração ficou cheio de ódio: o Partido Comunista da China estava fazendo tudo 

o que podia para reprimir e perseguir a Igreja de Deus Todo-Poderoso e 

extinguir a crença religiosa! Estava usando o caso de Zhaoyuan para incriminar 

e fazer acusações falsas contra a Igreja de Deus Todo-Poderoso, e com que meio 

cruel e mau! 

Naquela noite, nem meu marido e nem eu conseguimos dormir bem. Ele 

pediu que eu me escondesse e colocasse o livro da palavra de Deus em um bom 

esconderijo, ou então que eu o devolvesse para a igreja. Caso contrário, se um 

dia o encontrasse, o Partido Comunista da China invadiria a nossa casa. Depois 

de ouvir o que meu marido dizia, pensei nas experiências dos irmãos e irmãs no 

passado que eu tinha ouvido falar, os quais haviam sido pegos, multados e 

encarcerados, e cujas casas haviam sido invadidas; também pensei em meu 

próprio primo. Ele entrou em uma disputa com o chefe da delegacia de polícia 

local porque não conseguia aguentar aquele homem sempre odiosamente 

intimidando as pessoas comuns. Foi sentenciado a um ano de reeducação por 

trabalhos forçados. Todo mundo em casa sofreu, os jovens e os mais velhos. O 

Partido Comunista da China é um demônio com quem não se discute. Se eu 

fosse pega e presa por causa da minha fé, e se nossa casa fosse invadida, seria 

justo com meu marido e meu filho? Eu me agitava e me revirava, inquieta, com 

dificuldade para pegar no sono, constantemente me imaginando em um cenário 

onde estava sendo levada e minha casa, invadida pelo Partido Comunista da 

China; meu marido e meu filho estavam envolvidos… Eu não pude evitar de 

sentir uma onda de desolação e medo no coração. Percebi quão difícil era, na 

China, crer em Deus, ser uma boa pessoa e seguir a senda correta, e que minha 
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vida está em perigo o tempo todo. Se, porém, eu fosse trair a Deus por medo do 

Partido Comunista da China, minha consciência seria condenada pelo resto da 

vida. Mesmo se estivesse à deriva na vida, sem propósito, eu seria, em essência, 

um cadáver ambulante. Se morresse, eu também seria impedida de ver a Deus 

novamente. Naquela época, eu fiquei confusa e com dor no coração, totalmente 

impotente; tinha chegado ao extremo da negatividade e fraqueza. 

Justamente enquanto estava sofrendo, lembrei-me das palavras do Senhor 

Jesus: “E não temais os que matam o corpo, e não podem matar a 

alma; temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a 

alma como o corpo” (Mateus 10:28). “Pois, quem quiser salvar a sua 

vida perdê-la-á; mas quem perder a sua vida por amor de mim, achá-

la-á” (Mateus 16:25). As palavras do Senhor Jesus me deram fé e força, e 

dissiparam a ansiedade e o medo do meu coração. Pensei: “Deus é soberano 

sobre todas as coisas e criaturas vivas, e minha vida e meu lar também estão 

sob o controle de Deus. Tudo o que eu tenho vem de Deus e eu não posso trai-

Lo neste instante crucial”. Neste momento, pensei a respeito das circunstâncias 

de Jó quando sua casa foi saqueada e seus filhos, mortos; ele ficou sem nada, 

mas, ainda assim, foi capaz de manter sua lealdade a Deus. Ele louvou o santo 

nome de Jeová e foi testemunha de Deus. Ainda assim, meramente em face dos 

boatos e perturbações fabricados pelo governo do Partido Comunista da China, 

sem nem mesmo ter sido presa nem ter tido a casa invadida, eu estava fraca e 

negativa. Vi que minha estatura era pateticamente baixa de fato e que eu não 

tinha nem um pingo de fé verdadeira em Deus. Pensando nessas coisas, meu 

coração ficou cheio de vergonha diante de Deus. Silenciosamente tomei a 

seguinte resolução: não importa o quê, eu não devo trair a Deus. Eu conservaria 

a minha fé não importando quanto sofrimento ou dificuldade enfrentasse! 

Ao meio-dia do dia seguinte, meu marido voltou para casa e jogou o jornal 

que tinha nas mãos na minha frente. Disse: “Dê uma boa olhada! Diz no jornal 

que se descobrirem alguém que acredite em Deus Todo-Poderoso, eles irão 

prender. Prisão não é, absolutamente, lugar onde você queira passar algum 

tempo. Não só as pessoas são espancadas, como dezenas delas estão 

amontoadas em uma única cela. Se alguém for ao banheiro no meio da noite, já 

não tem mais onde dormir quando voltar. Se você for presa, eu não tenho 

dinheiro para pagar sua fiança e livrar você. Se for presa e sentenciada a vários 
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anos, estará subjugada!”. Ouvindo a conversa impiedosa do meu marido, senti 

profunda dor no coração. Mais do que isso, eu odiava o demoníaco Partido 

Comunista da China. Se não fosse por eles criarem confusão por meio de boatos, 

sua imposição e sua perseguição, meu marido me apoiaria em minha fé em 

Deus. Ele não estaria me forçando como estava naquele momento. Sem opção, 

implorei a Deus em meu coração: “Deus Todo-Poderoso! Eu sei que tudo o que 

o Partido Comunista da China está disseminando é apenas boato e calúnia, 

difamação e blasfêmia contra Ti. O Partido Comunista da China não é outro 

senão Satanás, Teu inimigo. Agora, porém, estou experimentando uma 

fraqueza no meu coração e desejo que Tu me protejas, que me dês mais 

sabedoria, que me permitas ser capaz de enxergar por meio dos embustes e da 

astúcia de Satanás, e ser capaz de permanecer resolutamente Contigo e não me 

deixar intimidar pelas forças do mal do Partido Comunista da China…”. Depois 

que orei, não tive nenhum desejo no coração de evitar a Deus e pensei na 

palavra de Deus Todo-Poderoso: “Quando o Senhor Jesus fez algo como 

trazer Lázaro de volta dos mortos, Seu objetivo era dar provas para 

que os humanos e Satanás vissem, fazer com que os humanos e 

Satanás soubessem que tudo da humanidade, a vida e a morte da 

humanidade são determinadas por Deus, e que, embora Ele tenha 

Se tornado carne, permanecia como sempre no comando do mundo 

físico que pode ser visto, tanto quanto no mundo espiritual que os 

seres humanos não podem ver. Isso foi feito para permitir que os 

humanos e Satanás soubessem que tudo da humanidade não está 

sob o comando de Satanás. Foi uma revelação e uma demonstração 

da autoridade de Deus, e também foi uma maneira de Deus enviar 

uma mensagem para todas as coisas de que a vida e a morte da 

humanidade estão nas mãos de Deus. A ressurreição de Lázaro 

realizada pelo Senhor Jesus — esse tipo de ação foi uma das formas 

para o Criador ensinar e instruir a humanidade. Foi uma ação 

concreta em que Ele usou Sua habilidade e autoridade para instruir 

a humanidade e prover os humanos. Foi um caminho sem palavras 

para o Criador permitir que a humanidade visse a verdade de que 

Ele está no comando de todas as coisas. Foi uma maneira com que 

Ele disse à humanidade, através de ações práticas, que não há 
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salvação senão através Dele. Esse tipo de meio silencioso de instruir 

a humanidade dura para sempre — é indelével e trouxe ao coração 

humano um choque e uma iluminação que jamais poderão 

desaparecer. A ressurreição de Lázaro glorificou a Deus — isso tem 

um impacto profundo sobre cada um dos seguidores de Deus. Ela 

fixa firmemente, em cada pessoa que entende profundamente esse 

evento a compreensão, a visão de que somente Deus pode comandar 

a vida e a morte da humanidade” (‘A obra de Deus, o caráter de Deus e o 

Próprio Deus III’ em “A Palavra manifesta em carne”). Este fato de Deus ter 

permitido que Lázaro se levantasse dos mortos me encorajou profundamente e 

eu tive força novamente em meu coração; levantei mais uma vez e disse com 

firmeza: Sim! Deus controla todas as coisas do universo, e a vida e a morte das 

pessoas estão na palma da mão de Deus. Ninguém pode ser responsável por 

isso, e ser presa ou não também está também nas mãos de Deus. A palavra de 

Deus mais uma vez me protegeu e a fé Nele em meu coração voltou a aumentar. 

O pânico e o medo no coração também foram grandemente serenados. 

Os boatos do Partido Comunista da China destruíram a paz e a felicidade 

que costumávamos ter em casa e, a fim de evitar qualquer outra perturbação, 

eu precisei ficar muito cautelosa e cuidadosa ao participar de reuniões e 

cumprir meu dever, e me sentia muito oprimida por isso. Mais tarde, depois de 

ouvir sobre o caso de Zhaoyuan em 28 de maio, meu pai começou a se opor a 

mim. Ele disse: “Acredite no que quiser, mas você não pode transmitir o 

evangelho a ninguém, nem sair para participar de reuniões. Numa idade já tão 

avançada, não serei capaz de lidar com nenhum problema. Você tem que pensar 

em toda a família, nos jovens e nos mais velhos! Acreditar em Deus é bom, mas 

você não nasceu em um país com liberdade de crença. Os fracos não conseguem 

lutar com os fortes e o Partido Comunista da China trata as pessoas que 

acreditam em Deus como prisioneiros políticos. Você sabe de tudo isso, então 

não nos faça sentir o mesmo nível de ansiedade que você”. Minha própria 

família me forçando contra a minha vontade e a falta de compreensão da parte 

dela fizeram eu me sentir profundamente atormentada. Naquela época, meu 

coração vivia preocupado e apreensivo o dia todo, com medo de que, ao 

primeiro deslize, eu fosse presa pelo Partido Comunista da China e trouxesse 

problemas para a minha família. Então, sempre que saía, eu escondia 
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cuidadosamente os livros da palavra de Deus e qualquer coisa que tivesse a ver 

com a fé Nele. Quando participava de reuniões, temia ser denunciada por 

alguém e que minha família fosse envolvida. Por essa razão, minha mente 

estava constantemente em estado de alerta e na defensiva, e, sempre que via 

um carro de polícia ou um oficial, eu ficava, involuntariamente, com o coração 

na boca. Era um sofrimento indescritível e eu sentia que crer em Deus na China 

era como viver no fio da navalha. Eu não pude deixar de sentir um ódio ainda 

maior por esse Partido Comunista da China ateu e maligno: o que havia de tão 

errado em nós seguirmos a senda correta? Por que não deixam as pessoas 

acreditarem em Deus? Por que oprimem, capturam e perseguem 

freneticamente as pessoas que acreditam em Deus? Por que odeiam tanto 

quando as pessoas acreditam em Deus? Isso é tão maligno! 

Mais tarde, eu finalmente entendi a verdade a respeito desse assunto ao ler 

a palavra de Deus Todo-Poderoso. A palavra de Deus diz: “Deus age, Deus 

cuida de uma pessoa, olha para uma pessoa, e Satanás segue cada 

um de Seus passos. A quem quer que Deus favoreça, Satanás 

também observa, seguindo atrás dele. Se Deus quer essa pessoa, 

Satanás faria tudo em seu poder para obstruir Deus, usando vários 

artifícios malignos para tentar, assediar e destruir a obra que Deus 

faz com intuito de atingir seu objetivo oculto. Qual é seu objetivo? 

Ele não quer que Deus tenha ninguém; ele quer a todos que Deus 

quer, para ocupá-los, controlá-los, para comandá-los para que eles 

o adorem, para que cometam atos malignos junto com ele. Não é 

esse o motivo sinistro de Satanás? […] Esse assunto tornou o rosto 

hediondo e a essência de Satanás muito claros. Satanás está em 

guerra com Deus, seguindo Seus rastros. Seu objetivo é demolir toda 

a obra que Deus quer realizar, para ocupar e controlar aqueles a 

quem Deus quer, para extinguir completamente aqueles a quem 

Deus quer. Se eles não são extintos, então eles se juntam às posses 

de Satanás para serem usados por ele — esse é seu objetivo” (‘O 

Próprio Deus, o Único IV’ em “A Palavra manifesta em carne”). A palavra de 

Deus permitiu que tudo ficasse claro para mim: olhando de fora, era o governo 

do Partido Comunista da China que nos forçava a não acreditar em Deus, porém, 

nos bastidores, uma batalha espiritual estava sendo travada. Deus e Satanás 
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estavam lutando um contra o outro pela humanidade. Satanás é o arqui-inimigo 

de Deus e é o demônio que trai e resiste a Deus, que sempre desejou, desde que 

corrompeu a humanidade, tomar o controle sobre ela e não permitir que as 

pessoas adorem a Deus nem que Deus tome para Si a humanidade que Ele 

mesmo criou. Assim, desde o princípio da obra de Deus de salvar toda a 

humanidade até o presente, Satanás vem fazendo o máximo para causar 

perturbações e tentando destruir a obra de Deus. Ele recorre a todo tipo de 

meios desprezíveis para impedir que as pessoas retornem a Deus. Hoje, para 

me impedir de acreditar em Deus, Satanás usa boatos para incitar a desarmonia 

entre mim e minha família. Ele usa afetos e táticas psicológicas para me 

ameaçar, seduzir, intimidar e atacar. Seu objetivo com tudo isso é fazer com que 

eu evite, negue, traia a Deus, e tentar me controlar em suas mãos e me tornar 

sua escrava, e, enfim, fazer com que eu seja destruída juntamente com ele por 

Deus. As intenções do Partido Comunista da China são verdadeiramente 

insidiosas, e ele resiste a Deus freneticamente por ser o inimigo de Deus. É 

certamente um demônio que devora a alma do povo, exatamente como diz a 

palavra de Deus: “Satanás ganha a sua fama por enganar o público. Ele 

muitas vezes se estabelece como vanguarda e modelo de justiça. Sob 

pretexto de salvaguardar a justiça, ele lesa o homem, devora sua 

alma e usa toda sorte de meios para entorpecer, enganar e incitar o 

homem. Seu objetivo é fazer o homem aprovar e seguir a sua 

conduta maligna, fazer o homem se unir a ele em oposição à 

autoridade e à soberania de Deus. Entretanto, quando se cresce em 

sabedoria quanto a seus esquemas, conspiração e características vis, 

e não se deseja continuar a ser espezinhado e enganado por ele ou 

continuar a trabalhar como escravo para ele ou ser punido e 

destruído junto com ele, Satanás muda suas características 

anteriormente santas e arranca a sua máscara de falsidade para 

revelar sua verdadeira cara má, cruel, feia e selvagem. Não há nada 

que ele amaria mais do que exterminar todos aqueles que se 

recusam a segui-lo e aqueles que se opõem a suas forças malignas” 

(‘O Próprio Deus, o Único II’ em “A Palavra manifesta em carne”). As revelações 

na palavra de Deus me permitiram ver a verdadeira face do Partido Comunista 

da China e enxergar que ele é, genuinamente, a personificação de Satanás e que 
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é a influência mais maléfica de Satanás. Ele usa o caso de Zhaoyuan em 28 de 

maio para iniciar boatos e incriminar a Igreja de Deus Todo-Poderoso na 

tentativa de enganar e incitar as pessoas e fazer com que aquelas que não 

entendem a verdade sobre o assunto se unam a ele e resistam a Deus junto com 

ele. O propósito do Partido Comunista da China ao inventar o caso de Zhaoyuan 

e imputar a culpa à Igreja de Deus Todo-Poderoso foi buscar razões e desculpas 

para capturar e perseguir os cristãos. É uma tentativa fútil de apanhar todos os 

cristãos em uma rede e eliminá-los, em todas as suas raízes e ramificações, e 

proibir completamente a Igreja de Deus Todo-Poderoso, visando, o tempo todo, 

o seu esquema selvagem de estabelecer uma zona ateísta na China. A essência 

do Partido Comunista da China é, de fato, extremamente traiçoeira e má! 

Quando vim a conhecer a situação real da guerra espiritual e a essência 

maligna do Partido Comunista da China, uma outra questão surgiu na minha 

cabeça: Deus não é onipotente? Por que Ele permite que o governo do Partido 

Comunista da China nos persiga? A palavra de Deus Todo-Poderoso desfez a 

confusão na minha mente, quando diz: “Uma vez Eu disse que Minha 

sabedoria é exercida com base nos esquemas de Satanás. Por que Eu 

disse isso? Essa não é a verdade por trás do que estou dizendo e 

fazendo neste momento?” (‘A verdade interior da obra de conquista (1)’ em 

“A Palavra manifesta em carne”). “Deus pretende usar uma parte da obra 

dos espíritos malignos para aperfeiçoar uma parte do homem, para 

que essas pessoas consigam entender completamente os feitos dos 

demônios, e para permitir que todos entendam de fato seus 

antepassados. Só então os humanos podem se libertar por completo, 

não apenas renunciando à posteridade dos demônios, mas ainda 

mais a de seus ancestrais. Essa é a intenção original de Deus de 

derrotar completamente o grande dragão vermelho, para fazer com 

que todos os homens conheçam a verdadeira forma do grande 

dragão vermelho ao arrancar sua máscara e enxergar sua 

verdadeira forma. É isso que Deus quer alcançar, e esse é Seu 

objetivo final na terra, pelo qual Ele tem feito tamanha obra; Ele visa 

a realizá-lo em todos os homens. Isso é conhecido como a manobra 

de todas as coisas pelo propósito de Deus” (‘Capítulo 41’ das 

Interpretações dos mistérios das palavras de Deus para todo o universo em “A 
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Palavra manifesta em carne”). Entendi pela palavra de Deus que Ele estava 

recorrendo à imposição feita pela influência maligna e satânica do Partido 

Comunista da China para fazer o serviço de aperfeiçoar as pessoas escolhidas 

por Ele. Por meio da resistência, acusação e dos boatos iniciados pelo Partido 

Comunista da China a fim de macular a Igreja de Deus Todo-Poderoso, e da 

imposição e captura de cristãos, Deus nos permite enxergar a essência satânica 

da inimizade do Partido Comunista da China em relação à verdade e a Deus. Ele 

nos permite verdadeiramente distingui-lo e abandoná-lo, e nos permite nunca 

mais sofrermos com a sua confusão, sair de baixo do império de Satanás e 

retornar à presença de Deus. Ao mesmo tempo, Deus também faz uso da 

captura e da perseguição pelo demoníaco Partido Comunista da China para 

revelar todos os tipos de pessoas e separá-los de acordo com sua classe. Aqueles 

que são fracos, de crença falsa e semelhantes a Judas são revelados e eliminados 

na feroz perseguição do Partido Comunista da China; já aqueles que 

verdadeiramente acreditam em Deus e buscam a verdade, e que mantêm 

lealdade a Deus, dão testemunho de Deus sob a feroz perseguição do Partido 

Comunista da China e se tornam vencedoras forjados por Deus. Quando 

entendi tudo isso, meus mal-entendidos, queixas e perplexidade a respeito de 

Deus se dissiparam. Além disso, vi quão sábio e poderoso Deus é e que a Sua 

sabedoria é verdadeiramente exercida com base nos esquemas de Satanás. 

Eu também li na palavra de Deus: “Acreditamos que nenhum país ou 

poder consegue impedir o que Deus deseja alcançar. Aqueles que 

obstruem a obra de Deus, que resistem à palavra de Deus, 

perturbam e prejudicam o plano de Deus acabarão sendo punidos 

por Deus. Aquele que desafia a obra de Deus será enviado ao inferno; 

qualquer país que desafie a obra de Deus será destruído; qualquer 

nação que se erguer em oposição à obra de Deus será varrida desta 

terra e deixará de existir” (‘Deus preside o destino de toda a humanidade’ 

em “A Palavra manifesta em carne”). Vi o caráter justo e majestoso de Deus na 

Sua palavra e que nenhum poder pode resistir nem sobrepujar a Sua 

onipotência e autoridade. Embora o governo do Partido Comunista da China 

resista sempre e freneticamente a Deus, reprima, capture e persiga as pessoas 

escolhidas por Deus e invente todo tipo de boato para enganar e impedir as 

pessoas de retornarem a Deus, a Sua obra, ainda assim, tem se espalhado por 
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toda a China. Além disso, um grupo de vencedores se formou na China, e o 

evangelho do reino de Deus está em processo de expansão por todo o mundo. 

Ninguém pode obstruir a obra de Deus. Aqueles que resistem, perturbam e 

destroem a obra de Deus estão fadados a sofrer o Seu justo castigo e a ser 

aniquilados. Isso é decidido pelo caráter justo de Deus. A palavra de Deus Todo-

Poderoso me permitiu ter um súbito lampejo de percepção e que tudo ficasse 

claro. Eu fui iluminada num instante e não pude deixar de suspirar no meu 

coração e de louvar a obra milagrosa de Deus. A sabedoria de Deus realmente 

supera todos os céus. É verdadeiramente sábio que Deus use o Partido 

Comunista da China para fazer serviço. A salvação da humanidade por Deus é 

muito prática e me faz convicta em minha fala e em meu coração, louvando-O 

sem fim! No meu coração, silenciosamente orei a Deus: “Deus! Eu não quero 

me tornar palha que Tu lanças para fora da eira; não quero ser levada pelo vento 

maligno do Partido Comunista da China. Eu quero me tornar um grão 

armazenado por Deus. Deus! Antes, eu jamais satisfiz a Ti, mas nessa coação 

frenética do Partido Comunista da China, espero mostrar sinceridade e buscar 

a verdade a todo custo, sem me render diante da má influência do governo do 

Partido Comunista da China. Também espero ser uma pessoa que tem sede de 

justiça e que anseia por luz, para dar testemunho de Ti e deixar que Tu recebas 

glória…” 

Depois que tomei conhecimento disso, eu me tornei forte em meu coração. 

Compreendi que, quando me deparava com membros da minha família que não 

me compreendiam e me obstruíam, tudo isso acontecia com a permissão de 

Deus, e que é Deus quem os designa meticulosamente para aperfeiçoar minha 

fé, lealdade e obediência. Nunca mais vou reclamar do ambiente ao meu redor, 

nunca mais vou sofrer sendo controlada pelo ambiente ao meu redor. Antes, 

vou ser grata a Deus e secretamente determinar a vontade de que, não importa 

o tipo de ambiente que Deus arranje para mim, devo sempre ser testemunha de 

Deus e lealmente cumprir o meu dever, e que eu não devo, absolutamente, trair 

a Deus! Depois, quando vi a maneira como Deus age, meu marido não se opôs 

a mim nem me forçou a parar como fizera antes. Em vez disso, ele me disse: 

“Não é que eu não permita que você acredite e admito que você mudou desde 

que passou a crer em Deus; é apenas que você tem que passar a ser cuidadosa e 

cautelosa quando sair para participar de reuniões!” Quando ouvi o que meu 
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marido dizia, lágrimas ardentes corriam dos meus olhos. Em meu coração, dei 

graças e louvei a Deus pela Sua ação, porque eu vi que a verdade e a justiça são 

capazes de dominar tudo o que é tenebroso e mau. A força maligna de Satanás 

morrerá na obra de Deus! Nessa experiência, embora tenha sofrido um pouco 

da dificuldade de ser refinada, ganhei algum conhecimento da sábia obra de 

Deus. Também ganhei a habilidade de distinguir entre coisas positivas e coisas 

negativas, e tudo isso é riqueza em minha vida, que despertou minha resolução 

e fé para buscar a verdade e anelar por luz. 
 

46. A tempestade do divórcio debelada 

Por Lu Xi, Japão 

Em 2015, comecei a acreditar em Deus Todo-Poderoso por influência de 

uma amiga. Depois de receber a obra de Deus Todo-Poderoso dos últimos dias, 

devorei avidamente a palavra de Deus e por meio dela compreendi muitos 

mistérios da verdade que eu não conhecia antes, tais como: a divisão em três 

etapas da obra de Deus de salvação da humanidade, a maneira como Deus 

realiza Sua obra em cada etapa, a relação entre as três etapas, o que é a 

encarnação e por que Deus deve se tornar carne. Isso aumentou minha 

convicção de que Deus Todo-Poderoso é o Senhor Jesus retornado. Como eu 

tinha a orientação das palavras de Deus, não ficava mais assistindo TV como 

antes e meu marido me disse: “Sua fé em Deus a incentivou a ler, o que é melhor 

do que assistir novelas coreanas todo dia. Fico muito feliz com isso”. Embora 

meu marido não frequentasse as assembleias, ele sempre acreditou que existe 

um Deus, pois sua mãe era crente. Assim, ele também apoiava minha fé em 

Deus. Normalmente, sempre que eu ganhava alguma iluminação da palavra de 

Deus, eu a compartilhava com meu marido, e ele também aprovava a minha fé. 

Mais tarde, meu marido ficou curioso para saber por que eu sempre falava em 

“Deus Todo-Poderoso” quando sua mãe acreditava no Senhor Jesus, então ele 

decidiu pesquisar a A Igreja de Deus Todo-Poderoso na internet. Mas, 

inesperadamente, o que ele viu foi que a internet estava repleta de rumores, 

falsos testemunhos e blasfêmias contra Deus Todo-Poderoso. Ele ficou 

profundamente envenenado por aquilo e começou a se opor à minha fé em Deus 

Todo-Poderoso. Como eu havia lido a palavra de Deus Todo-Poderoso e ouvido 

a comunhão e os testemunhos de irmãos e irmãs, já estava convicta em meu 
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coração de que Deus Todo-Poderoso é o único Deus verdadeiro e sabia que 

aquelas coisas na internet não passavam de boatos e mentiras para enganar as 

pessoas. No entanto, meu marido foi iludido pelos boatos e não conseguiu 

compreender a realidade da situação. Por mais que eu tentasse convencê-lo e 

desse testemunho a ele da obra de Deus nos últimos dias, ele não me escutava. 

Depois de algum tempo, com a ajuda das repetidas comunhões e 

testemunhos da irmã Yinghe, ele finalmente concordou relutantemente em 

examinar a obra de Deus nos últimos dias. No entanto, meu marido era 

influenciado por sua mãe e relativamente conservador em relação à Bíblia. 

Assim, para resolver esse problema dele, algumas irmãs recomendaram que eu 

assistisse com ele ao filme evangélico Divulgue o mistério da Bíblia. No entanto, 

ao invés disso, tomei a iniciativa de fazê-lo assistir ao filme Rompendo 

armadilhas, que expõe como o governo do Partido Comunista da China e os 

anticristos do mundo religioso resistem à obra de Deus. Depois de ver apenas 

uma parte do filme, ele disse: “O Partido Comunista da China é um governo 

ateu e a China é um país ateu que sempre perseguiu os crentes religiosos. A 

Igreja de Deus Todo-Poderoso está sendo reprimida pelo governo do Partido 

Comunista da China e nós somos apenas um braço, que não é páreo para uma 

perna. E se voltássemos à China e fôssemos presos? Além disso, há tanta coisa 

na internet que não sei dizer o que é verdadeiro e o que é falso. Ainda acho que 

você não deveria acreditar nisso”. Pedi ao meu marido que terminasse de 

assistir ao filme antes que tomasse sua decisão, mas ele não quis. Vendo que eu 

insistia em manter minha fé, em certo momento ele avançou sobre mim com 

raiva e disse: “Se você insiste em acreditar, então acredite, se você quiser ser 

presa, então seja presa. Mas se você for presa, não diga que sou seu marido! 

Você não vê a pressão que estou sofrendo? Se eu não acreditar, temo que este 

seja o verdadeiro Deus, mas se eu acreditar, há todas aquelas coisas na internet 

e, além disso, eu correria o risco de ser preso. Então, a quem eu devo dar 

ouvidos?”. Vendo o sofrimento de meu marido por se sentir restringido pelos 

boatos na internet, percebi o quão nocivos são os rumores e falsos testemunhos 

fabricados pelo Partido Comunista da China. Eles não só impedem que as 

pessoas aceitem o verdadeiro caminho, mas também destroem 

relacionamentos familiares. Aparentemente, essas pessoas que inventam 

boatos e dão falso testemunho são a prole de Satanás, o diabo, pura e 
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simplesmente! 

Um dia, meu marido chegou do trabalho e viu que eu estava em um 

encontro. Seu semblante se fechou imediatamente e ele abriu a porta e saiu. 

Quando passou da hora de jantar e ele ainda não havia retornado, comecei a me 

preocupar. Ele finalmente voltou para casa às 20 horas, mas ainda estava 

zangado. Eu havia planejado lhe servir o jantar, mas ele me disse friamente: 

“Não se preocupe! Como você não me escuta e segue mantendo sua fé, a partir 

de agora, não se meta na minha vida. De agora em diante serei apenas 

responsável por pagar nossas despesas, e o que eu fizer fora dessa casa não tem 

nada a ver com você! Mesmo que eu faça algo que decepcione essa família, não 

é da sua conta!”. Ao ouvir meu marido dizer aquilo, quanto mais eu pensava 

nisso, mais chateada ficava. Naquela noite fiquei me revirando na cama sem 

conseguir dormir, constantemente orando a Deus em meu coração: “Ó Deus! 

Meu marido foi enganado por boatos e está tentando reprimir minha fé em Ti, 

e está dizendo coisas tão cruéis. O que devo fazer? Por favor, mostra-me o 

caminho! Não quero me separar de Ti”. Na manhã seguinte, de repente me 

lembrei de algumas palavras de Deus que havíamos comunicado num encontro: 

“Em cada passo da obra que Deus faz no interior das pessoas, 

externamente ela parece ser interações entre pessoas, como se 

nascesse de arranjos humanos ou de interferência humana. Mas nos 

bastidores, cada passo da obra e tudo o que acontece, é uma aposta 

feita por Satanás diante de Deus e requer que as pessoas 

permaneçam firmes em seu testemunho a Deus. Veja quando Jó foi 

provado, por exemplo: Nos bastidores, Satanás estava fazendo uma 

aposta com Deus e o que aconteceu a Jó foram as ações dos homens 

e a interferência dos homens. Por trás de cada passo que Deus faz 

em vocês está a aposta de Satanás com Deus — por trás disso tudo 

há uma batalha. […] Quando Deus e Satanás lutam no reino 

espiritual, como você deve satisfazer a Deus e como você deve 

permanecer firme em seu testemunho a Ele? Você deve saber que 

tudo o que acontece com você é uma grande provação e é o momento 

em que Deus precisa que você dê testemunho” (de ‘Apenas amando a 

Deus é que verdadeiramente se crê em Deus’ em “A Palavra manifesta em 

carne”). A iluminação da palavra de Deus me despertou de certa maneira: 
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durante esse tempo, eu havia concentrado minhas atenções no meu marido, 

pensando que com tantas fraudes e golpes no mundo hoje, as mentiras e 

enganos haviam se espalhavam por toda a parte, especialmente por meio das 

mentiras e declarações falsas divulgadas pelo Partido Comunista da China. Eu 

achava que uma pessoa minimamente inteligente seria capaz pensar nisso por 

um segundo e perceber que essas palavras na internet atacando, julgando e 

condenando Deus Todo-Poderoso são todas mentiras e bobagens, e não deveria 

ser enganada e confundida por elas. Infelizmente, meu marido acreditou nos 

boatos que ouviu na internet e eu realmente sentia que ele não deveria ter 

acreditado. Naquele momento eu não podia mais procurar a raiz do problema 

fora de mim. Deus estava me provando, usando isso para testar se minha fé 

Nele era verdadeira ou não, para ver se eu era capaz de me manter firme no 

verdadeiro caminho ao ser atacada por Satanás, e se eu era ou não capaz de dar 

testemunho de Deus em meio àquele julgamento. Quando percebi a vontade de 

Deus, a névoa que havia envolvido meu coração e minha mente se dispersou e 

meu coração se iluminou bastante. 

No dia seguinte, durante o café da manhã, meu marido ainda tinha o 

mesmo ar severo e não falava comigo, mas como eu tinha a orientação das 

palavras de Deus, não estava tão preocupada ou assustada quanto no dia 

anterior. Eu disse a ele calmamente: “Eu acredito em Deus e nunca fiz nada 

para decepcionar esta família. Se você quer fazer isso, o motivo é a sua vontade 

de ser degenerado, e não a minha fé em Deus”. Ao me ouvir dizer isso, meu 

marido adotou um tom mais brando e disse: “Eu não disse aquelas coisas só 

porque você não me escutava e insistia em manter a sua fé?”. Ele não disse mais 

nada depois disso e a tempestade passou. Graças a Deus! Foram as palavras de 

Deus que me deram força para triunfar sobre as tentações de Satanás! 

Mas nada que é bom dura para sempre. Um mês depois meu marido 

começou novamente a ler aqueles boatos na internet. Um dia, ao chegar do 

trabalho, ele viu que eu estava usando o computador e começou a gritar comigo: 

“Acho que você enlouqueceu! Já resolvi: ou você desiste de sua fé 

imediatamente ou vamos nos divorciar. Também já pensei na questão dos 

nossos dois filhos; você pode ficar com ambos, mas acho que você não poderá 

ficar no Japão, então leve-os de volta para Xangai! Darei a você nosso 

apartamento em Xangai e 100.000 ienes por mês de pensão alimentícia. E se 
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você não quiser os filhos, tudo bem também, a escolha é sua! Eu até já pesquisei 

o processo de divórcio. É só ir à subprefeitura e assinar um acordo de divórcio, 

então me diga a sua posição!”. Depois de ouvi-lo dizer tudo isso, meu coração 

disparou e minha cabeça parecia estar zunindo. Fiquei ali sentada, incapaz de 

dizer alguma coisa, e até me esqueci de orar a Deus. Eu só conseguia pensar no 

que aconteceria com as crianças se nos divorciássemos. Elas poderiam vir 

comigo, mas eu não tinha recursos financeiros! Se elas não viessem comigo, 

seria uma lástima serem criadas sem mãe! E depois havia meus pais, amigos e 

outros parentes, o que eles pensariam de mim? Originalmente, a ideia de viver 

no exterior pareceu ser ótima, mas se nos divorciássemos, como meus pais 

poderiam manter a dignidade diante dos outros? Assim, eu não dei uma 

resposta ao meu marido; disse apenas que tinha de pensar sobre o assunto. Fui 

para o meu quarto e comecei a chorar amargamente. Quanto mais eu pensava 

em minha vida após o divórcio, mais dor eu sentia. Não dormi a noite toda e 

minhas lágrimas encharcaram minha fronha. No dia seguinte, meu marido saiu 

para o trabalho sem dizer uma palavra e só então eu vim diante de Deus em 

oração, pedindo a Ele que me desse mais força para que eu pudesse triunfar 

sobre a fraqueza da carne. Como eu estava sofrendo muito e não sabia o que 

fazer, contei a alguns irmãos e irmãs o que havia acontecido. Todos me 

incentivaram e consolaram, dizendo que eu estava passando por uma das 

tentações de Satanás, e me ajudaram a aprender a confiar em Deus. Disseram 

que eu não podia perder minha fé nem interpretar mal a Deus. Também 

compartilharam comigo as experiências e o testemunho de outros irmãos e 

irmãs, comunicaram sobre Deus ser Aquele que salva a humanidade e que 

somente Satanás nos afeta, nos faz sofrer e destrói nossos relacionamentos com 

outras pessoas. Além disso, leram para mim uma passagem da palavra de Deus 

Todo-Poderoso: “Quando as pessoas ainda precisam ser salvas, suas 

vidas são frequentemente perturbadas e até mesmo controladas por 

Satanás. Em outras palavras, pessoas que não foram salvas são 

prisioneiras de Satanás, elas não têm liberdade, elas não foram 

renunciadas por Satanás, elas não estão qualificadas ou têm o 

direito de adorar a Deus, e elas são perseguidas de perto e 

violentamente atacadas por Satanás. Essas pessoas não têm 

felicidade de que falar, não têm direito a uma existência normal de 
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que falar e, além disso, não têm dignidade de que falar. Somente se 

você se levantar e lutar contra Satanás, usando sua fé em Deus e 

obediência e temor a Deus como armas para lutar uma batalha de 

vida ou morte com Satanás, de modo que você derrote 

completamente a Satanás e o faça se retirar e virar um covarde 

sempre que o vir, de modo que ele abandone completamente seus 

ataques e acusações contra você — somente então você será salvo e 

liberto” (de ‘A obra de Deus, o caráter de Deus e o Próprio Deus II’ em “A 

Palavra manifesta em carne”). A palavra de Deus me fez perceber que sempre 

que eu deixava de praticar minha fé em Deus, estava vivendo inteiramente sob 

o império de Satanás, sendo escrava e joguete de Satanás. Depois de ganhar 

minha fé, deixei a facção de Satanás e retornei perante Deus. Como eu renunciei 

a Satanás, ele se recusou a ser derrotado, por isso usou meu marido para atacar 

meus pontos fracos. Ele usou o divórcio para me obrigar a trair a Deus e 

retornar ao seu império. Essa foi de fato a trapaça de Satanás. Eu estava 

preocupada com o futuro dos meus filhos após o divórcio, a opinião que as 

pessoas da minha cidade natal teriam de mim e como meus pais poderiam 

preservar sua dignidade diante dos vizinhos. Todas essas preocupações eram 

fruto das interrupções de Satanás, e se eu fosse controlada por elas, seria 

controlada por Satanás, o que me levaria a me distanciar de Deus ou mesmo 

negar a Ele e retornar novamente à facção de Satanás. Minha fé e adoração pelo 

Criador são coisas completamente positivas, é a lei do céu e o princípio da terra 

e nenhum homem tem o direito de interferir com isso, mas Satanás tenta de 

tudo para me controlar, para me levar a trair a Deus. Satanás é tão desprezível 

e odioso! Naquele instante eu sabia que não tinha a fé necessária para enfrentar 

sozinha as tentações de Satanás, mas estava disposta a confiar em Deus e na 

orientação de Sua palavra para seguir a senda à minha frente e estava 

determinada a ficar ao lado de Deus e dar testemunho Dele; eu não cederia a 

Satanás de jeito nenhum. Ao tomar essa decisão, meu coração inquieto 

finalmente encontrou um chão mais firme e meu sofrimento diminuiu. 

Mais tarde, alguns irmãos e irmãs compartilharam novamente a palavra de 

Deus comigo: “Sem a permissão de Deus, é difícil para Satanás tocar 

até mesmo uma gota de água ou grão de areia na terra; sem a 

permissão de Deus, Satanás nem ao menos é livre para mover as 
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formigas sobre terra — quanto mais a humanidade, que foi criada 

por Deus. Aos olhos de Deus, Satanás é inferior aos lírios na 

montanha, às aves que voam no ar, aos peixes no mar e às larvas na 

terra. Seu papel entre todas as coisas é servir a todas as coisas, e 

trabalhar para a humanidade, e servir à obra de Deus e ao Seu plano 

de gestão. Independentemente de quão maliciosa seja sua natureza 

e quão maligna seja sua substância, a única coisa que pode fazer é 

cumprir obedientemente a sua função: servir a Deus e ser um 

contraponto a Deus. Tais são a essência e posição de Satanás. Sua 

substância é alheia à vida, alheia a poder, alheia a autoridade; é um 

mero brinquedo nas mãos de Deus, apenas uma máquina a serviço 

de Deus!” (de ‘O Próprio Deus, o Único I’ em “A Palavra manifesta em carne”). 

Por meio da palavra de Deus, percebi que Sua autoridade é suprema, Ele 

controla os céus, a terra e todas as coisas, e tudo que temos está em Suas mãos. 

Meu divórcio e minha família também estão nas mãos de Deus e sem Sua 

permissão não há nada que Satanás possa fazer. Se eu me divorciaria ou não 

dependia da soberania e predestinação de Deus — não era meu marido quem 

tinha a palavra final, então eu estava disposta a me submeter à soberania e aos 

desígnios de Deus. Pensei nos incrédulos que se divorciam. Alguns o fazem por 

dinheiro, outros porque seus parceiros os traem e outros porque o 

relacionamento simplesmente se deteriora… Meu marido queria se divorciar de 

mim porque eu escolhi acreditar em Deus e seguir a senda correta da vida, 

buscar a verdade e viver uma vida significativa. Isso é honroso, não vergonhoso! 

Nesse instante, estas palavras de Deus me vieram à mente: “A fé é como uma 

ponte de um tronco só de árvore, os que se grudam abjetamente à 

vida terão dificuldade para cruzá-la, mas os que estão prontos a se 

sacrificar podem atravessá-la sem preocupação. Se o homem tem 

pensamentos tímidos e temerosos, ele está sendo enganado por 

Satanás. Ele teme que nós cruzemos a ponte da fé para entrar em 

Deus. Satanás inventa todos os meios possíveis para nos enviar seus 

pensamentos, devemos sempre orar para que a luz de Deus brilhe 

sobre nós e devemos sempre confiar em Deus para nos purificar do 

veneno de Satanás. Devemos sempre praticar em nossos espíritos 

para aproximar-nos de Deus. Devemos deixar Deus ter o domínio 
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sobre todo o nosso ser” (de ‘Capítulo 6’ das Declarações de Cristo no 

princípio em “A Palavra manifesta em carne”). Mais uma vez as palavras de 

Deus me deram fé e força, uma senda para seguir e coragem para enfrentar meu 

marido. É isso mesmo — a única coisa que eu podia fazer era arriscar tudo. 

Independentemente do que o futuro me reservasse, eu não poderia errar se 

seguisse a senda da fé! 

Quando meu marido voltou a casa naquela noite, eu disse a ele de maneira 

clara e simples: “Você não quer que eu acredite em Deus Todo-Poderoso, mas 

para mim isso é impossível. Se você quer se divorciar, que assim seja!”. Meu 

marido ficou meio atônito depois de ouvir isso e, sem mais opções, disse: 

“Aparentemente não consigo mais controlá-la! Há todo tipo de coisa na internet 

— se eu não a mantiver sob controle e algum dia algo lhe acontecer, eu serei 

responsável. Só estou usando o divórcio como uma forma de ameaçá-la, mas 

mesmo assim você se recusa a renunciar à sua fé em Deus. Se algo lhe acontecer 

por causa de sua fé, sua mãe saberá, então não ponha a culpa em mim”. Desse 

momento em diante ele não se preocupou mais com minha fé em Deus; nosso 

relacionamento se recuperou milagrosamente e ele não falou mais em se 

divorciar. Foi assim que a tempestade do divórcio provocada pelos boatos do 

Partido Comunista da China foi debelada. 

Mais tarde, houve um dia em que minha filha mais nova e eu estávamos 

resfriadas. Estava garoando, mas minha filha mais velha precisava ir ao treino, 

então eu não tive escolha a não ser levá-la, arrastando meu corpo exausto junto 

com minha filha mais nova. Quando meu marido soube disso, ele disse: “Você 

trabalhou duro hoje. Lu Xi, notei uma mudança em você recentemente. Você 

tem sido mais carinhosa com as crianças e bastante atenciosa”. Ao ouvir essas 

palavras de meu marido, agradeci a Deus Todo-Poderoso em meu coração 

porque sabia que eu havia mudado graças às Suas palavras. Com as palavras de 

Deus como fundamento, eu tenho direção na vida, sei o que é humanidade 

adequada e o que é caráter corrupto. Somente agindo de acordo com a palavra 

de Deus é que uma pessoa pode viver a humanidade adequada. 

Consequentemente, não perco mais a calma com meus filhos por qualquer 

motivo nem vivo mais a vida apenas por prazer. Aos poucos, descobri que meu 

marido também havia mudado. Antes ele achava que sempre estava com a razão, 

mas agora ele pede minha opinião em relação a certas coisas. Ele até mesmo 
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deu testemunho da autoridade e soberania de Deus a seus amigos. Ao ver essas 

coisas, meu coração se enche gratidão. Ó Deus, Tu és verdadeiramente todo-

poderoso! Tuas palavras são nossa força vital, e por maior que seja a 

agressividade e fúria de Satanás, contanto que tenhamos Tuas palavras para 

nos guiar, seremos capazes de triunfar sobre todas as tentações de Satanás e 

viver pacificamente sob Teus cuidados e tutela. 

Agradeço a Deus por arranjar tudo isso para mim e me permitir 

experimentar Sua palavra e compreender muitas verdades. Ao experimentar 

esse tipo de situação, vi que Satanás é verdadeiramente desprezível, que ele 

pensa em todos os meios possíveis para levar as pessoas a abandonarem Deus 

e se tornarem presas para ele devorar. Ao mesmo tempo, entendi que Deus 

controla todas as coisas e arranja tudo. Sem a permissão de Deus, por mais 

furioso que Satanás fique, ele não será capaz de fazer nem realizar nada, nem 

ao menos tocar um único fio de nosso cabelo. Desde que tenhamos fé e 

confiemos na palavra de Deus para viver, seremos capazes de superar a 

influência sombria de Satanás, dar testemunho de Deus e trazer glória a Ele! Os 

fatos também provam que os boatos e falsos testemunhos na internet são 

insustentáveis. Os fatos e o tempo provarão tudo e no final esses boatos 

entrarão para a história com infâmia eterna, assim como o “ateísmo”, a “teoria 

da evolução de Darwin” e o “comunismo”. Eles se tornarão uma marca de eterna 

vergonha para o Partido Comunista da China. As ovelhas de Deus escutarão a 

voz de Deus, por maior que seja a obstrução de Satanás. Todos que 

sinceramente creem em Deus e amam a verdade serão capazes de se livrar do 

engano e das amarras dos boatos, vir perante Deus e ser ganhos por Ele. O 

motivo é que isso é algo que Deus quer realizar — nenhuma das forças de 

Satanás poderá impedir! 

 

47. Encontrando o caminho de volta depois de me perder 

Xieli, Estados Unidos 

Eu sempre quis ter uma vida feliz, com padrão de vida alto, então vim para 

os Estados Unidos para trabalhar o máximo que pudesse. Depois de alguns anos 

de sofrimento e trabalho árduo, consegui pouco a pouco conquistar as coisas 

que queria: minha própria empresa, meu próprio carro, minha própria casa, etc. 

Estava finalmente vivendo a vida “feliz” que havia sonhado. Nesse período, fiz 
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amizade com alguns rapazes e gostava de sair para comer, beber e me divertir 

com eles nos momentos de folga. Nós nos dávamos todos muito bem e eu 

achava que tinha encontrado um grupo bacana. Percebi então que eles ficavam 

apenas bebendo entre amigos que normalmente só falavam bobagens e, quando 

eu ficava preocupado ou deprimido, com nenhum deles eu podia contar para 

compartilhar meus problemas. Não era só isso. Eles deliberadamente me 

saqueavam: um deles mentiu para mim sobre sua mãe estar na China muito 

doente e, bastou eu emprestar algum dinheiro, e ele desapareceu sem deixar 

rastro. Outro, da minha cidade natal, contou um monte de mentiras sobre 

precisar de financiamento para um projeto e levou também algum dinheiro de 

mim. Até a pessoa mais próxima e mais querida para mim — minha namorada 

— me traiu e me enganou, pegando de mim um valor alto, que levou anos de 

sangue, suor e lágrimas para eu juntar. A falta de coração dessas pessoas e a 

indiferença da sociedade me fizeram ficar deprimido e desanimado. Perdi a 

confiança na minha capacidade de seguir em frente e parecia que ninguém 

podia aliviar a amargura e o vazio que eu sentia no coração. Desde então, muitas 

vezes eu desembestava a comer, beber e me divertir para preencher o vazio em 

meu coração, mas esses prazeres físicos temporários eram totalmente incapazes 

de resolver meu sofrimento espiritual. 

No outono de 2015, o destino determinou que eu conhecesse minha atual 

esposa. Por essa época, ela já havia aceitado a obra de Deus Todo-Poderoso dos 

últimos dias. Quando me falou sobre o evangelho do reino, tudo me pareceu 

muito bom, mas, por estar tão ocupado com o trabalho, eu dizia: “Não tenho 

tempo para fé em Deus, mas, se você quer acreditar, vá em frente. Saber em 

meu coração que Deus existe é suficiente para mim”. Certo dia, meio ano depois, 

minha esposa me fez assistir a um dos vídeos da Igreja de Deus Todo-Poderoso 

com ela — “Os dias de Noé voltaram”. O que vi no vídeo realmente me assustou: 

ao se deparar com desastres, a humanidade era pequena e frágil, incapaz de 

suportar o menor dos golpes. De repente eu senti que não importa quanto 

dinheiro uma pessoa tenha, de quanto luxo desfrute ou quão elevado seu status 

seja, tudo é sem sentido. Quando um desastre acontece e encaramos a morte, 

todas essas coisas materiais se revelam sem valor e inúteis. Como dizem as 

palavras de Deus Todo-Poderoso: “No entanto, tenho de dizer-lhe que, na 

época de Noé, os homens comiam e bebiam, casavam-se e davam-se 
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em casamento a tal ponto que se tornou insuportável para Deus 

testemunhar. Então, Ele enviou do céu um grande dilúvio para 

destruir a humanidade e deixou a salvo somente as oito pessoas da 

família de Noé e todos os tipos de pássaros e animais. Nos últimos 

dias, porém, serão mantidos por Deus todos aqueles que forem leais 

a Ele até o fim” (de ‘Você sabia? Deus fez uma grande coisa entre os homens’ 

em “A Palavra manifesta em carne”). “Olhe agora para a era presente: 

homens justos como Noé, que adoravam a Deus e evitavam o mal, 

deixaram de existir. Ainda assim, Deus é gracioso para com a 

humanidade e a absolve nesta era final. Deus busca aqueles que 

anseiam por Sua apareça. Deus busca os que são capazes de ouvir 

Suas palavras, os que não se esqueceram da comissão divina e que 

Lhe oferecem o coração e o corpo. Deus busca aqueles que são tão 

obedientes quanto bebês diante Dele e que não se opõem a Ele” (de 

‘Deus preside o destino de toda a humanidade’ em “A Palavra manifesta em 

carne”). Pude sentir nessas palavras a urgência da intenção de Deus de salvar a 

humanidade. Pensei em como, nestes tempos, ninguém parece gostar de coisas 

positivas nem desejar o retorno de Deus. O coração das pessoas está cheio de 

egoísmo, arrogância e astúcia. Para ganhar fama e fortuna, elas maquinam e 

tramam umas contra as outras, enganam umas às outras e até se prestam a 

matar umas às outras para conseguir o que querem. As pessoas são escravas de 

seus desejos sensuais e constantemente espezinham a moral e a virtude, e 

enterram sua consciência. As pessoas perderam toda a humanidade e seu grau 

de corrupção está muito maior do que nos tempos de Noé. Deus, porém, não 

destruiu a humanidade por causa dessa maldade e corrupção, mas, em vez disso, 

está empregando várias formas de desastres para nos advertir e nos dar a 

chance de mudarmos de atitude e nos voltarmos para Deus. Quando ponderei 

a respeito das palavras de Deus, meu coração ficou profundamente comovido 

pelo Seu amor. Eu também fiquei pensando sobre como o mundo está se 

tornando mais maligno e corrupto a cada dia, como os desastres vêm 

aumentando, e que, quando Deus finalmente derramar Sua ira sobre a 

humanidade perversa e a destruir, todo dinheiro e status que eu acumulei não 

serão capazes de me salvar. Somente vindo para diante de Deus e buscando a 

verdade é que a pessoa consegue ganhar proteção. Enquanto pensava em tudo 
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isso, foi como acordar de um sonho; minha intuição dizia que eu deveria ir para 

diante de Deus e aceitar a Sua salvação, pois essa é a única maneira de ser salvo. 

Se eu fosse perder a chance de salvação devido à busca temporária de prazeres 

físicos, então iria me arrepender por toda a vida! Consequentemente, em maio 

de 2016, eu comecei a acreditar em Deus e a participar de reuniões. 

Não muito tempo depois de acreditar em Deus, eu estava navegando na 

web e sem querer me deparei com alguma propaganda negativa que condenava 

e blasfemava a Igreja de Deus Todo-Poderoso. Ler isso me deixou 

momentaneamente atordoado. O que eram aquelas coisas de “fazer as pessoas 

doarem dinheiro e não respeitar os limites entre homens e mulheres”? O que 

eu lia parecia fazer algum sentido e ficou difícil para mim distinguir o certo do 

errado, o fato da ficção. Fiquei confuso e perturbado, e o fogo ardente da minha 

fé em Deus foi instantaneamente extinto pelas coisas negativas que eu estava a 

ler. Justamente naquele momento eu ouvi ao fundo minha sogra falando ao 

telefone com minha esposa sobre doação de dinheiro para a igreja, o que me 

deixou ainda mais inclinado a acreditar no que eu estava lendo na internet. 

Depois disso, impedi minha sogra de doar mais dinheiro e também instei minha 

esposa a parar de acreditar em Deus Todo-Poderoso, a fim de evitar a 

possibilidade de sermos enganados. Minha esposa, entretanto, não me ouviu de 

modo algum e disse com firmeza: “A realidade da situação não tem nada a ver 

com o que você leu na internet. São boatos, todos testemunhos falsos…!” Então 

ela pegou um livro das palavras de Deus e começou a comungar comigo, mas eu 

já havia sido totalmente convencido pelos boatos e sequer dei ouvidos ao que 

ela dizia. Não muito tempo depois, alguns irmãos e irmãs vieram à nossa casa, 

mas também os ignorei. Durante esses dias, eu estava vivendo em trevas, 

constantemente preocupado por minha esposa e sogra estarem sendo 

enganadas. Estava tão preocupado que não conseguia comer nem dormir bem 

à noite, e, psicologicamente, sofria muito. Vendo o estado lastimável em que eu 

me encontrava, minha esposa tentou comungar comigo novamente abrindo um 

livro das palavras de Deus Todo-Poderoso e escolheu esta passagem para me 

mostrar: “O que Eu quero não são concepções humanas ou 

pensamentos humanos, muito menos Eu quero seu dinheiro ou suas 

posses. O que Eu quero é seu coração, entendeu? Essa é a Minha 

vontade, e, sobretudo, é o que Eu quero obter” (de ‘Capítulo 61’ das 
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declarações de Cristo no princípio em “A Palavra manifesta em carne”). Minha 

esposa também leu para mim alguns dos princípios para a gestão da vida 

eclesial da Igreja de Deus Todo-Poderoso: “A igreja não permite que ninguém 

peça que outros façam ofertas por meio de pregação ou por qualquer outra 

razão. Todos os que são ávidos para falar sobre ofertas têm segundas intenções” 

(de “Anais selecionados dos arranjos de trabalho da Igreja de Deus Todo-

Poderoso”). Então ela comungou comigo: “Na Igreja de Deus Todo-Poderoso, 

há padrões e princípios rigorosos para cada aspecto. Quanto a doar dinheiro e 

outros itens, as palavras de Deus Todo-Poderoso afirmam muito claramente 

que Deus não quer nosso dinheiro nem objetos. Os princípios para o 

gerenciamento da vida da igreja também estipulam claramente que ela não 

permite a ninguém fazer sermões a respeito de doação de dinheiro nem 

empregar qualquer forma de raciocínio para encorajar as pessoas a doarem 

dinheiro. Desde que passei a seguir a Deus Todo-Poderoso, a igreja jamais me 

pediu para doar um centavo sequer. A igreja não apenas não exorta as pessoas 

a doarem dinheiro, mas também doa gratuitamente livros, CDs, etc. a todos os 

irmãos e irmãs que são verdadeiros crentes. Ora, minha mãe quer fazer uma 

doação para ajudar alguns dos irmãos e irmãs que se encontram em 

dificuldades financeiras. Ela está fazendo isso de livre e espontânea vontade; 

ninguém a está forçando a fazer isso. De qualquer forma, ajudar as pessoas 

necessitadas é uma boa ação, então não há razão para a reprovar, correto? 

Depois de ler as palavras de Deus Todo-Poderoso e ouvir a comunhão da 

minha esposa, de repente eu lembrei que uma das irmãs havia me dito que a 

Igreja de Deus Todo-Poderoso não aceita doações de membros novos e que 

quem deseja doar dinheiro ou outros itens deve orar algumas vezes primeiro 

até ter certeza de que está completamente disposto a fazê-lo e que jamais se 

arrependerá. Se achar que o dinheiro e outros itens não estão sendo doados 

liberalmente, a igreja não os aceitará em hipótese alguma. Ao lembrar disso, 

algumas das preocupações e cismas que eu tinha foram, de algum modo, 

aliviadas, mas o nó no meu coração não estava totalmente desfeito. Minha 

esposa viu que eu ainda estava franzindo a testa e, sabendo o que eu estava 

pensando, disse: “Não acredite nesses boatos. Satanás quer interromper e 

destruir a obra de Deus de salvar as pessoas, e nos impedir de chegarmos diante 

de Deus e aceitarmos a salvação; por isso, ele dirá todo tipo de besteira e dará 
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todo tipo de falso testemunho. Deus é santo e detesta o mal da humanidade. 

Quanto àquelas pessoas que não têm uma boa reputação e não sabem como se 

comportar apropriadamente com relação a membros do sexo oposto, a Igreja 

de Deus Todo-Poderoso jamais as aceita. Isso é algo sobre o qual Deus Todo-

Poderoso falou muito explicitamente”. Então minha esposa leu uma passagem 

das palavras de Deus para mim: “Muitas pessoas se ajoelharão pedindo 

misericórdia e perdão por causa do ressoar dos sete trovões. Mas 

esta não será mais a Era da Graça: será o tempo da ira. Quanto a 

todas as pessoas que fazem o mal (as que fornicam, ou lidam com 

dinheiro sujo, ou não têm limites claros entre homens e mulheres, 

as que incomodam ou prejudicam Minha gestão, as de espíritos 

bloqueados, ou quem está possuído por espíritos malignos e assim 

por diante — todos exceto os Meus eleitos), nenhuma delas será 

deixada de fora, nenhuma será perdoada, mas todas serão lançadas 

ao Hades, onde perecerão para sempre!” (de ‘Capítulo 94’ das 

declarações de Cristo no princípio em “A Palavra manifesta em carne”). As 

palavras de Deus Todo-Poderoso são majestosas e cheias de ira, e fazem com 

que o coração das pessoas desenvolva reverência e temor a Deus. Senti que o 

caráter justo de Deus não tolera ofensas do homem. Deus odeia, e muito, 

pessoas promíscuas, e esse tipo de gente acabará sofrendo o castigo justo de 

Deus. Eu, me apercebendo disso, me livrei de mais algumas cismas que estavam 

me incomodando. Minha esposa então comungou o seguinte comigo: “Quando 

Deus estava realizando Sua obra na Era da Lei, todo aquele que agisse 

promiscuamente era apedrejado até a morte. Isso mostra de forma ampla o 

caráter justo, majestoso e cheio de ira de Deus. Na Era do Reino, em termos de 

relações sexuais, os decretos administrativos de Deus são ainda mais rigorosos. 

Como dizem as palavras de Deus: ‘O homem tem um caráter corrupto e, 

além disso, tem emoções. Por causa disso, é absolutamente proibido 

que dois membros de sexo oposto trabalhem juntos quando estão 

servindo a Deus. Qualquer pessoa que for descoberta fazendo isso 

será expulsa, sem exceção — e ninguém está isento’” (de ‘Os dez 

decretos administrativos que devem ser obedecidos pelo povo escolhido por 

Deus na Era do Reino’ em “A Palavra manifesta em carne”). 

Quando minha esposa leu essas palavras de Deus, lembrei-me de um 
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incidente ocorrido na primavera de 2016. Na época, eu ainda não tinha 

investigado adequadamente a obra de Deus Todo-Poderoso dos últimos dias. 

Estava levando minha esposa e uma das irmãs da igreja de carro para outro 

estado. No trajeto, nós paramos para que minha esposa fazer alguma coisa e, 

quando ela saiu do carro, a irmã também saiu. Estava frio e ventando, e a irmã 

estava ao lado do carro batendo os pés no chão para se aquecer. Eu a chamei 

para entrar no carro, mas ela disse: “Tudo bem. Eu quero ficar aqui fora um 

pouco”. Demorou um bom tempo até minha esposa retornar e somente então a 

irmã entrou no carro. Vendo que ela estava tremendo de frio, minha esposa 

perguntou: “Está tão frio lá fora. Por que você não ficou dentro do carro?”. A 

irmã respondeu: “Há um decreto administrativo em nossa igreja que afirma que 

um homem e uma mulher não podem ficar sozinhos nem ter contato físico. Essa 

é uma das exigências de Deus para Seu povo escolhido e nós temos que acatar 

rigorosamente”. Ao ouvir isso, percebi como as pessoas da Igreja de Deus Todo-

Poderoso são diferentes das pessoas comuns — mesmo nos assuntos mais 

triviais, elas se mantêm sob controle. Quando lembrei desse incidente, não 

pude deixar de dar um tapa na cabeça em atitude de autorrepulsa por não 

investigar os fatos apropriadamente e acreditar às cegas nesses boatos online. 

Quando eu pensava em todas as vezes em que havia interagido com os irmãos 

e irmãs da Igreja de Deus Todo-Poderoso e visto quão bem comportados eram 

com os membros do sexo oposto, quão apropriados e decentes eram na maneira 

de falar e no modo de agir, quão cheios de princípios eram ao lidar com as 

pessoas, ficava óbvio que aqueles boatos online estavam muito longe da verdade. 

À essa altura, senti muita vergonha por acreditar cegamente naquele monte de 

boatos online, que eram distorções caluniosas da verdade ou maquinações 

falsas, e por ter dúvidas sobre Deus Todo-Poderoso e a Igreja de Deus Todo-

Poderoso. Eu era mesmo um idiota confuso! Minha esposa então continuou a 

comungar: “Deus encarnou nesta terra mundana para expressar verdades, 

julgar e purificar as pessoas. Em outras palavras, Deus quer salvá-las 

completamente do domínio de Satanás. Quer nos livrar de nosso caráter 

corrupto — nossa arrogância, trapaça, falsidade, egoísmo, vileza, maldade, 

imundície etc. — e nos ajudar a alcançar transformação em nosso caráter de 

vida, de modo que possamos viver como verdadeiros seres humanos. Deus sabe 

que a humanidade tem sido profundamente corrompida por Satanás e que, 
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portanto, não tem capacidade para superar o pecado. Assim, a fim de assegurar 

que as pessoas não ofendam o caráter de Deus durante o tempo em que estão 

aceitando a Sua salvação, e, desse modo, evitem ser eliminadas e punidas, Deus 

estabeleceu os decretos administrativos da Era do Reino, a fim de manter os 

crentes sob controle. Qualquer um que ofenda os decretos administrativos será 

punido por Deus; ofensores graves serão expulsos da casa de Deus e perderão 

qualquer chance de salvação. Deus estabeleceu esses decretos administrativos 

para a igreja a fim de que possamos obter um conhecimento real do caráter 

justo de Deus que não deve ser ofendido e também para que tenhamos decretos 

para nos manter sob controle. Dessa forma, haverá sempre uma linha que não 

pode ser ultrapassada para todos os nossos comportamentos e, se nos 

mantivermos dentro desses limites, conseguiremos, de modo geral, evitar 

sermos tentados por Satanás. Esse é o caminho de Deus para nos preservar e, 

mais ainda, é Deus mostrando Seu verdadeiro amor por nós!”. Enquanto ouvia 

a comunhão de minha esposa, eu me vi involuntariamente balançando a cabeça 

em concordância e foi assim que o nó em meu coração foi completamente 

desfeito e o sofrimento que o havia envolvido foi aliviado. Depois disso, comecei 

a participar das reuniões da igreja novamente. 

Toda vez que relembro essa experiência, há sempre algum medo 

persistente em meu coração, pois vi como esses boatos são prejudiciais e como 

quase fui confundido por eles e perdi a chance da salvação de Deus dos últimos 

dias. Na Era da Graça, os israelitas também foram confundidos por falsos 

boatos e acabaram não admitindo que o Senhor Jesus era a vinda do Messias. 

Abandonaram o Senhor Jesus e, assim, perderam a salvação do Senhor. Isso 

me fez perceber como os boatos são obstáculos enormes para as pessoas 

aceitarem o verdadeiro caminho! O que, porém, eu ainda não conseguia 

entender era por que há tantos boatos e acusações falsas na internet sobre a 

Igreja de Deus Todo-Poderoso, quando ela é, claramente, uma igreja boa. Então, 

em uma reunião, levantei essa questão com os irmãos e irmãs para que 

pudéssemos comungar abertamente a esse respeito. Os irmãos e irmãs 

passaram para mim um dos filmes evangélicos da igreja, “Rompendo 

armadilhas”, e esse filme solucionou completamente minha confusão. Com um 

pouco mais de comunhão da parte dos irmãos e irmãs, eu pude então 

compreender melhor que o uso de boatos para interromper e arruinar a obra de 
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Deus é um dos métodos mais comuns de Satanás. Quando o Senhor Jesus veio 

para fazer a Sua obra, os líderes judeus, os sumos sacerdotes, os escribas e os 

fariseus queriam assegurar que mantinham controle permanente sobre o povo 

de Deus, e, por isso, criaram muitos boatos falsos sobre o Senhor Jesus. 

Blasfemaram sobre o Senhor Jesus dizendo que Ele recorria ao príncipe dos 

demônios para expulsar demônios; acusaram falsamente o Senhor Jesus de não 

permitir que as pessoas pagassem seus impostos a César e também deram falso 

testemunho ao dizerem que o corpo físico do Senhor Jesus fora roubado pelos 

Seus discípulos e que Ele não havia ressuscitado. Tenho certeza de que se a 

internet existisse naquela época, os líderes religiosos teriam publicado todos os 

seus boatos e falsos testemunhos online para blasfemar, atacar e condenar o 

Senhor Jesus de forma mais eficaz. Hoje em dia, na Era do Reino, Deus Todo-

Poderoso está fazendo a obra de expressar palavras para julgar e purificar o 

homem, e o governo da China, os pastores e presbíteros da comunidade 

religiosa estão agindo como ferramentas de Satanás. A fim de atingir seu 

objetivo de controlar e aprisionar as pessoas, estão blasfemando e condenando 

a Deus Todo-Poderoso, e criando um monte de boatos e falsos testemunhos 

para incriminar e desacreditar a Igreja de Deus Todo-Poderoso. Eles querem 

confundir as pessoas e mantê-las nas trevas, e tentar fazer com que abandonem 

a obra de salvação de Deus nos últimos dias e resistam a Deus assim como eles. 

Satanás é realmente assim muito mau e repugnante! 

Então, os irmãos e irmãs leram outras duas passagens das palavras de Deus 

para mim: “Na terra, espíritos malignos de todos os tipos estão 

sempre à espreita de um lugar para descansar, buscando 

incessantemente os cadáveres humanos para devorar” (de ‘Capítulo 10’ 

das palavras de Deus para todo o universo em “A Palavra manifesta em carne”). 

“Satanás está constantemente devorando o conhecimento que os 

homens têm de Mim no coração deles, e constantemente, com os 

dentes arreganhados e as garras à mostra, debatendo-se nos últimos 

estertores de sua agonia. Vocês querem ser pegos por seus 

estratagemas enganosos neste momento? Vocês querem tirar sua 

própria vida bem no momento em que a última fase da Minha obra 

está completa?” (de ‘Capítulo 6’ das palavras de Deus para todo o universo 

em “A Palavra manifesta em carne”). Eles também me disseram que as palavras 
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de Deus Todo-Poderoso haviam nos falado sobre a verdadeira situação em 

relação à batalha espiritual: para causar impedimento às pessoas antes que 

consigam se apresentar diante de Deus e atingir sua meta de as devorar, Satanás 

promove todo tipo de trapaça. Isso inclui espalhar boatos e falsos testemunhos 

na internet, fazendo com que líderes religiosos assediem e ameacem os crentes, 

e fazendo com que os familiares dos crentes os coajam e os impeçam de seguir 

Deus Todo-Poderoso. Em suma, qualquer coisa que nos faça duvidar, negar ou 

nos afastar de Deus provém de Satanás. Se as pessoas forem incapazes de 

buscar verdades, então jamais serão capazes de enxergar as trapaças de Satanás; 

elas facilmente perderão a chance de obter a salvação de Deus, irão decair e, 

finalmente, serão destruídas juntamente com Satanás. Graças à liderança de 

Deus, ao assistir os filmes evangélicos da Igreja de Todo-Poderoso e ouvir a 

comunhão dos irmãos e irmãs, eu pude ver claramente a essência maligna e 

desprezível de Satanás e enxergar seus esquemas. 

Desde que passei a seguir a Deus Todo-Poderoso, conquistei verdadeira 

libertação e liberdade. Agora, não importa o que aconteça comigo, eu posso ler 

as palavras de Deus e orar a Ele para me ajudar a encontrar uma senda de 

prática. Todos os irmãos e irmãs na igreja cumprem as exigências de Deus e 

procuram se tornar pessoas honestas. Seus relacionamentos mútuos são 

descomplicados e sinceros, e eles ajudam e apoiam uns aos outros o quanto 

podem. Como membro da igreja, jamais tenho que me preocupar a respeito de 

alguém tentando me derrubar, me enganar ou me saquear. Eu me sinto 

verdadeiramente feliz e contente, e essa é a vida que eu sempre quis. 

 

48. Voltei para casa 

Por Chu Keen Pong, Malásia 

Tive fé no Senhor por mais de uma década, servi na igreja por dois anos 

e depois deixei minha igreja para trabalhar no exterior. Fui a vários lugares, 

incluindo Cingapura, e ganhei uma boa quantia de dinheiro, mas levava essa 

existência na sociedade moderna, onde quem tem poder faz o que quer, todo 

mundo trama contra o outro e há traição em toda parte. Tendo em vista todo 

tipo de relações interpessoais complexas, eu estava sempre me resguardando 

dos outros. Eles também estavam sempre se reguardando de mim, deixando-

me bem lá no fundo com a sensação de que não conseguiria encontrar chão 
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firme para me postar. Esse tipo de vida exauriu meu corpo e espírito. A única 

coisa que me ofereceu algum consolo foi o diário que eu trazia comigo, no 

qual havia copiado algumas passagens das Escrituras. Às vezes, eu as lia e 

elas preenchiam um vazio em minha alma. Eu não participava de uma 

reunião de igreja há vários anos, mas durante o ano passado eu tinha apenas 

uma coisa em mente: encontrar uma igreja na qual eu pudesse servir 

seriamente o Senhor. Mais tarde, eu aproveitei um tempo livre para ir a várias 

igrejas na Malásia, grandes e pequenas, mas todas as vezes eu entrei com 

alegria e saí me sentindo desanimado. Sempre senti falta de algo dentro de 

mim, mas nunca consegui dizer com palavras exatamente o que era. Diante 

desse conflito, caí no outro extremo, apenas jogando videogame e assistindo 

a filmes on-line, às vezes ficando acordado até o amanhecer ou assistindo a 

um filme após o outro. Meu horário de sono ficou bagunçado. Quando 

comecei a fazer isso, tive um pouco de consciência, sentindo que isso não 

agradaria ao Senhor, mas pouco a pouco fiquei entorpecido. Foi nesse tempo 

que perdi meu telefone celular. Naquela hora, fiquei realmente irritado — 

meu telefone celular se fora e grande quantidade de dados se foram com ele 

e, além do mais, eu não tinha como fazer login no Facebook. Aparentemente 

isso foi uma coisa ruim, mas jamais pensei que seria um ponto de virada na 

minha vida. É como diz o velho ditado, “uma bênção disfarçada”. 

Comprei um novo telefone celular no início de 2017. Um dia, no final de 

fevereiro, entrei no Facebook e inadvertidamente cliquei na linha do tempo 

de um perfil em língua inglesa e vi que havia passagens das Escrituras nas 

postagens. Também vi citações que não eram da Bíblia, mas elas realmente 

me inspiraram e de fato me atraíram emocionalmente. Fiquei atento a essa 

conta do Facebook nos dias que se seguiram e até tirei um tempo para 

procurar algumas palavras. Finalmente terminei de ler a postagem que me 

interessou. Só depois de ler percebi que o conteúdo principal dessa postagem 

era uma interpretação da passagem das Escrituras na qual o Senhor Jesus diz: 

“Nem todo o que Me diz: Senhor, Senhor! entrará no reino dos 

céus” (Mateus 7:21). Senti que se tratava de uma interpretação única e cheia 

de inspiração e luz. Não adicionei essa pessoa como amigo, de modo que não 

consegui ver mais postagens em sua linha do tempo, apesar de querer isso. 

No entanto, consegui ver na linha do tempo que esse usuário do Facebook era 
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da Coreia do Sul e se tratava de uma irmã chamada Susan. Enviei-lhe uma 

solicitação de amizade, mas ela provavelmente não estava online naquele 

momento e assim não aceitou minha solicitação imediatamente. Dois dias 

depois, adicionei outra pessoa de língua chinesa no Facebook, chamada Qi 

Fei, outra cristã da Coreia do Sul. Ela conversou comigo sobre algumas das 

experiências que fez com sua fé e realmente gostei do que ela tinha a dizer. 

Para minha surpresa, a irmã Qi Fei também era amiga da irmã Susan, de 

modo que dessa vez nos adicionamos como amigos. Ao ler suas postagens no 

Facebook e por meio de nossos bate-papos ocasionais, comecei a perceber 

que elas entendiam muito sobre fé em Deus. 

Depois de algum tempo discutindo a Bíblia e conversando sobre coisas 

das nossas vidas, realmente percebi que a abordagem delas para me ajudar a 

lidar com algumas de minhas irritações era realmente única e que havia 

muita sensatez e discernimento no que elas disseram. Pude ver em primeira 

mão que elas eram diferentes de outras pessoas. Eu senti mais firmeza e paz 

dentro do meu coração quando estava em contato com elas e, apesar de não 

conhecê-las muito bem, antes que eu me desse conta, já tinha começado a 

pensar nelas como amigas íntimas por causa de sua simplicidade e 

honestidade. Desejei abrir meu coração para elas. Aos poucos, comecei a 

fazer algumas mudanças na maneira de viver minha vida. 

Cerca de uma semana depois, na noite de 11 de março, entrei no 

Facebook e vi que Susan estava online. Primeiro conversei com ela sobre 

algumas coisas de trabalho, depois contei a ela o meu profundo desejo de 

encontrar uma igreja em que pudesse servir e que queria ouvir suas sugestões. 

A irmã Susan disse que tudo é arranjado e governado por Deus e que eu 

deveria orar mais a Deus e me empenhar em investigar essa questão. Ela disse 

que tudo tem um tempo designado por Deus e que todos devemos aprender 

a esperar e nos submeter. Ela então expôs a situação atual em muitas igrejas: 

os pregadores não têm mais o que pregar, em algumas igrejas ninguém mais 

participa das reuniões e, em outras, as poucas pessoas que comparecem ficam 

só falando sobre ganhar dinheiro, estabelecer relações comerciais e outras 

coisas que não têm nada a ver com a fé. Ela disse que todas essas coisas, na 

verdade, são manifestações de igrejas que não têm mais a obra do Espírito 

Santo e se tornaram desertas. Eu realmente pude me identificar com tudo o 
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que ela tinha dito. Na época em que eu servira na igreja, havia colaboradores 

em disputa por renome e para fazer algum dinheiro para si mesmos, 

tramando uns contra os outros, caluniando uns aos outros e tratando de 

dominar seus próprios pequenos territórios. Havia até comportamento 

licencioso. Ao ver cada uma dessas coisas acontecendo, senti-me deprimido 

e indignado. Na época, perguntei ao pastor e a alguns dos meus 

colaboradores como eu deveria encarar tudo isso, mas eles não puderam 

oferecer uma explicação clara. Para minha grande surpresa, foi a irmã Susan 

que resolveu essa confusão que me irritou por tanto tempo. Senti uma 

felicidade inexprimível em meu coração. 

Também exploramos o tópico referente aos vários desastres e guerras 

que ocorreram nessa época e, a julgar pelos sinais de desastres em toda parte 

e de guerras iminentes, todas as profecias bíblicas referentes à segunda vinda 

do Senhor basicamente se cumpriram, e o Senhor retornará em breve. Isso 

me fez lembrar um crente que conheci on-line por volta do meio-dia, dizendo 

que o Senhor havia retornado em 1991, mas eu realmente tinha dúvidas a 

respeito disso. Eu não podia deixar de perguntar isso a Susan. Quando ela me 

perguntou o que eu pensava sobre isso, eu disse: “De jeito nenhum. Quando 

o Senhor voltar, ele definitivamente descerá sobre uma nuvem e será visto 

por todos. Mas não vimos o Senhor descendo sobre uma nuvem, então como 

alguém pode dizer que o Senhor já voltou?” 

Susan respondeu: “Irmão, você é um grande conhecedor da Bíblia. Se 

você examinar atentamente as palavras da Bíblia, tenho certeza de que 

encontrará sua resposta. De fato, existem muitas profecias diferentes a 

respeito da segunda vinda do Senhor. Todos nós podemos depreender das 

profecias bíblicas que, em primeira linha, elas se enquadram em duas 

categorias. Uma delas é a que você acabou de descrever: ela profetiza que o 

Senhor descerá visivelmente sobre uma nuvem e será visto por todos. A outra 

profetiza o advento secreto do Senhor, que será percebido apenas por 

determinado grupo de pessoas. É exatamente como o Senhor Jesus disse: 

‘Eis que venho como ladrão’ (Apocalipse 16:15). ‘Mas à meia-noite 

ouviu-se um grito: Eis o noivo! saí-lhe ao encontro!’ (Mateus 25:6). 

“Como ladrão” e “à meia-noite ouviu-se um grito” significa que será 

silencioso e sem movimento, ninguém tomará conhecimento. Os céus não 
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farão barulho e a terra não tremerá — não será algo que todos possam ver. Só 

um pequeno grupo de pessoas será capaz de ouvir a voz do Senhor, que será 

capaz de dar-Lhe as boas vindas. São as profecias do Senhor realizando-se 

secretamente. É correto apegar-nos apenas às profecias do Senhor que desce 

visivelmente sobre uma nuvem e negligenciar as profecias do Senhor que vem 

em segredo? Nesse caso, não deixaríamos de ouvir a voz do Senhor e 

perderíamos a oportunidade de dar-Lhe as boas vindas e de ser elevados para 

dentro do reino celestial?” 

Fiquei perplexo com a pergunta de Susan. Li essas duas passagens 

repetidas vezes e pensei: “Poderia haver contradições na Bíblia? Não, não, 

não! Como seria possível? Mas, de fato, existem duas categorias diferentes de 

profecias bíblicas a respeito de como o Senhor retornará! Como isso pode ser 

explicado?” Confuso, eu pedi que ela continuasse com sua comunicação. 

Susan disse: “Podemos depreender das profecias da Bíblia que a segunda 

vinda do Senhor ocorrerá de duas maneiras diferentes. Uma é o advento 

oculto e a outra o que aparece visivelmente. Nos últimos dias, Deus se tornará 

carne no mundo como o Filho do homem e Cristo assumirá a aparência de 

uma pessoa simples e comum, exatamente como o Senhor Jesus em carne. 

Ele será humano e comerá, se vestirá, viverá e atuará exatamente como uma 

pessoa comum. Ele viverá entre os homens e isso é considerado oculto da 

nossa perspectiva, porque ninguém verá que Ele é Deus e ninguém saberá 

Sua verdadeira identidade. Assim que o Filho do homem começar a operar e 

falar, aqueles que são capazes de ouvir a voz de Deus verão a expressão do 

caráter de Deus através das palavras e da obra do Filho do homem. Eles verão 

a autoridade e o poder de Deus e reconhecerão que o Senhor veio. Isso 

cumprirá esta profecia do Senhor Jesus: ‘As Minhas ovelhas ouvem a 

Minha voz, e Eu as conheço, e elas Me seguem’ (João 10:27). Aqueles 

que são incapazes de discernir a voz de Deus certamente tratam o Deus 

encarnado como uma pessoa comum, com base em Sua aparência. Negarão, 

rejeitarão e até resistirão ao Cristo dos últimos dias, condenando-O e 

blasfemando contra Ele. É exatamente como quando o Senhor Jesus veio 

para fazer Sua obra — Ele tinha a aparência de um Filho do homem simples 

e comum, levando a maioria das pessoas a negá-Lo, resistir a Ele e condená-

Lo. Somente um pequeno grupo de pessoas reconheceu através de Suas 
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palavras e de Sua obra que o Senhor Jesus era o Cristo encarnado, que Ele 

era a manifestação de Deus e, portanto, seguiu o Senhor Jesus e alcançou Sua 

redenção”. Ao ouvir a comunicação da irmã, percebi que fazia todo o sentido 

porque se tratava de puros fatos — de fato foi assim que o Senhor Jesus veio 

para realizar Sua obra. Mas voltei a pensar sobre isso: no Apocalipse diz que, 

quando o Senhor retornar, ele descerá visivelmente sobre uma nuvem, e é 

isso que todos os pastores e anciãos também dizem. Com isso em mente, 

perguntei imediatamente a Susan, cheio de convicção: “O próprio Senhor 

Jesus disse que Sua segunda vinda seria sobre uma nuvem. Como poderia ser 

uma encarnação? Como você pode negar essas palavras da Bíblia?” A irmã 

Susan disse: “Você só precisa investigar a Bíblia com muito cuidado e 

descobrirá que existem muitos lugares que profetizam claramente que o 

Senhor voltará encarnado”. À luz do que a irmã Susan disse, encontrei 

algumas passagens das Escrituras e comecei a ler: “Estai vós também 

apercebidos; porque, numa hora em que não pensais, virá o Filho 

do homem” (Lucas 12:40). “Pois, assim como o relâmpago, fuzilando 

em uma extremidade do céu, ilumina até a outra extremidade, 

assim será também o Filho do homem no Seu dia. Mas primeiro é 

necessário que Ele padeça muitas coisas, e que seja rejeitado por 

esta geração” (Lucas 17:24-25). 

Depois que terminei de ler essas passagens das escrituras, a irmã Susan 

disse: “Essas profecias mencionam que ‘virá o Filho do homem’ e ‘assim será 

também o Filho do homem’. O ‘Filho do homem’ nasce de um humano e 

possui a humanidade normal. Se Ele se manifestasse em um corpo espiritual, 

não poderia ser chamado de Filho do homem, exatamente do mesmo modo 

que Jeová Deus é o Espírito e não pode ser chamado de Filho do homem. As 

pessoas também viram anjos, que são seres espirituais e, portanto, tampouco 

podem ser chamados de Filho do homem. Todos os que têm uma forma 

humana, mas são seres espirituais, não podem ser chamados de Filho do 

homem. O Senhor Jesus encarnado é chamado de Filho do homem e de Cristo 

porque Ele era a encarnação carnal do Espírito de Deus e a realização do 

Espírito na carne. Ele se tornou um homem simples e comum e viveu entre 

os homens. O Senhor Jesus era o Filho do homem, a encarnação de Deus, 

sendo que, quando o Senhor Jesus disse que voltaria novamente como o Filho 
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do homem, ele quis dizer que retornará em um corpo físico como o Filho do 

homem e não em forma espiritual. Portanto, quando o Senhor Jesus disse 

que voltaria, ele quis dizer que retornaria em forma de encarnação. Além 

disso, a Escritura diz: ‘Mas primeiro é necessário que Ele padeça 

muitas coisas, e que seja rejeitado por esta geração’. Isso prova, 

ademais, que, quando o Senhor voltar, isso acontecerá no modo da 

encarnação. Pense nisso: se, ao retornar, o Senhor nos aparecesse em um 

corpo espiritual e não em um corpo carnal, Ele não sofreria tanto, muito 

menos seria rejeitado por esta geração. Quem ousaria rejeitar o Espírito de 

Deus? Quem seria capaz de causar sofrimento ao Espírito de Deus? Portanto, 

ainda é preciso dizer se o Senhor retornará encarnado ou virá em um corpo 

espiritual?” 

Fiquei espantado ao ler as palavras “Filho do homem”. No passado, eu 

pensara na questão do “Filho do homem”, mas ela nunca esteve clara para 

mim. A explicação da irmã Susan resolveu completamente todas as minhas 

dúvidas e fiquei muito emocionado quando ouvi. Ficou tarde e assim nos 

despedimos e desconectamos. Fiquei tão empolgado naquela noite que não 

consegui dormir até ficar bem tarde. Pensei em como havia tido fé no Senhor 

por tantos anos, mas nunca tinha ouvido uma comunicação tão maravilhosa. 

Fiquei impressionado e o meu coração foi tomado por uma espécie de clareza 

abençoada que não consegui expressar com palavras. 

No dia seguinte, 12 de março, senti um tipo indistinto de esperança e 

uma excitação inefável. Isso porque, na noite anterior, Susan e eu discutimos 

principalmente sobre o Filho do homem e a encarnação. Mesmo podendo 

estabelecer uma conexão entre o Filho do homem e a encarnação e sabendo, 

em teoria, que o Senhor Jesus não é outro senão Cristo encarnado, eu de fato 

ainda queria saber as respostas a perguntas como o que verdadeiramente é a 

encarnação, o que é Cristo, com que base alguém poderia dizer com certeza 

que Deus encarnou e assim por diante. Mas como Susan e eu tínhamos 

trabalho durante o dia e só estávamos livres à noite, eu só esperava que o 

tempo passasse um pouco mais rapidamente. 

Finalmente, a noite chegou e ambos estávamos online. Após conectar, a 

primeira pergunta que fiz à irmã Susan foi sobre a encarnação. Ela me enviou 

algumas passagens das palavras do Deus Todo-Poderoso e me pediu para lê-
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las. E então eu comecei a ler: “O significado de encarnação é que Deus 

aparece na carne, e Ele vem para trabalhar entre os homens de 

Sua criação na imagem de uma carne. Assim, para Deus Se 

encarnar, Ele precisa primeiro ser carne, carne com humanidade 

normal; esse é o pré-requisito mais básico. De fato, a implicação 

da encarnação de Deus é que Deus vive e opera na carne, Deus, em 

Sua essência, Se torna carne, Se torna um homem” (de ‘A essência da 

carne habitada por Deus’ em “A Palavra manifesta em carne”). “O Deus 

encarnado é chamado de Cristo e Cristo é a carne vestida pelo 

Espírito de Deus. Essa carne é diferente de qualquer homem que 

é da carne. Essa diferença existe porque Cristo não é de carne e 

sangue, mas é a encarnação do Espírito. Ele tem tanto uma 

humanidade normal como uma divindade completa. Sua 

divindade não é possuída por nenhum homem. Sua humanidade 

normal sustenta todas as Suas atividades normais na carne, 

enquanto Sua divindade realiza a obra do Próprio Deus” (de ‘A 

substância de Cristo é obediência à vontade do Pai celestial’ em “A Palavra 

manifesta em carne”). “Ele que é a encarnação de Deus deve possuir 

a substância divina, e Ele que é a encarnação de Deus deve possuir 

a expressão de Deus. Já que Deus Se torna carne, Ele levará 

adiante a obra que precisa fazer, e já que Deus Se torna carne, Ele 

expressará o que Ele é e será capaz de trazer a verdade ao homem, 

conceder vida ao homem e mostrar o caminho ao homem. Carne 

que não contém a substância de Deus certamente não é o Deus 

encarnado; disso não há dúvida. Para investigar se é a carne 

encarnada de Deus, o homem deve determinar isso a partir do 

caráter que Ele expressa e das palavras que Ele fala. O que quer 

dizer, se é ou não a carne encarnada de Deus, se é ou não o 

verdadeiro caminho deve ser julgado pela Sua substância. E assim, 

ao determinar[a] se é a carne do Deus encarnado, a chave é prestar 

atenção na Sua substância (Sua obra, Suas palavras, Seu caráter e 

muito mais), em vez de na aparência exterior” (de ‘Prefácio’ em “A 

Palavra manifesta em carne”). Depois de terminar de ler, eu senti que essas 

palavras explicavam muito claramente o mistério da encarnação, 
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especialmente em relação à definição de Cristo: “O Deus encarnado é 

chamado de Cristo”. Isso foi tão claro, simples e eloquente! Embora eu 

tivesse fé no Senhor por mais de uma década e soubesse que Jesus era Cristo, 

eu nunca havia entendido mistérios da verdade, como: por que dizemos que 

o Senhor Jesus é Cristo? Naquele dia, eu aprendi daquelas passagens das 

palavras de Deus enviadas por Susan que o Deus encarnado de fato é o que 

chamamos de Cristo e Cristo é Aquele em quem Deus se encarna. Eu ponderei 

essas palavras com muito cuidado e, quanto mais as ponderava, mais 

iluminado meu coração ficava. 

A irmã Susan então me disse que essas eram as palavras do Deus Todo-

Poderoso; ela também disse que a palavra de Deus é a verdade e que somente 

o Próprio Deus é capaz de expressar a verdade. Quando ela mencionou as 

palavras “Deus Todo-Poderoso”, fiquei sem palavras por um momento, 

embora não tivesse ficado completamente surpreso, pois tinha suposto que 

ela poderia pertencer à Igreja do Deus Todo-Poderoso. Eu também tinha lido 

alguns boatos online sobre essa igreja. Acontece que eu me considerava 

cristão e precisava ter coração reverente a Deus, de modo que não quis chegar 

levianamente a nenhuma conclusão antes de entender a verdade do assunto. 

Procedi assim para não pecar com minhas palavras nem ofender a Deus. 

Além disso, eu estive refletindo sobre os últimos dias: a irmã Susan e eu só 

conversamos poucas vezes e, embora eu não pudesse ver com quem estava 

falando, a verdade que ela comungou comigo ainda era capaz de resolver 

minha confusão. Através de nossas discussões e lendo as postagens em sua 

linha do tempo, senti que ela e Qi Fei eram pessoas sinceras, calorosas e boas. 

O conteúdo de sua comunicação de fato foi edificante e benéfico para mim. 

Está escrito na Bíblia que você pode conhecer uma árvore por seus frutos; 

árvores boas produzem bons frutos, enquanto árvores ruins produzem frutos 

ruins. Assim, através do meu contato com as irmãs Susan e Qi Fei, lentamente 

afastei as dúvidas e a apreensão em meu coração e pedi a Susan que 

prosseguisse com as comunicações. 

A irmã Susan disse: “Visto que Ele é Deus encarnado, Ele tem as 

expressões de Deus — isto é, Ele profere palavras. O Deus encarnado dos 

últimos dias veio principalmente para expressar a verdade referente a julgar, 

purificar e salvar pessoas. Todas as que ouvirem a voz do Senhor retornado e 
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forem capazes de buscá-la e aceitá-la são as virgens sábias que comparecem 

ao banquete com o Senhor e isso cumpre a profecia proferida pelo Senhor 

Jesus: ‘Mas à meia-noite ouviu-se um grito: Eis o noivo! saí-lhe ao 

encontro!’ (Mateus 25:6). As virgens sábias ouvem a voz de Deus e vão ao 

Seu encontro. Sem pretender isso, elas são elevadas diante do trono de Deus 

para encontrar o Senhor face a face; elas aceitam o julgamento e a purificação 

de Deus nos últimos dias. Pelo julgamento das palavras de Deus, seus 

caracteres corruptos são transformados e purificados e Deus faz delas 

vencedoras antes dos desastres. Esta é atualmente a fase em o Deus Todo-

Poderoso está operando em segredo para salvar e aperfeiçoar o homem. 

Assim que um grupo de vencedores tiver sido formado, a obra oculta de Deus 

em Sua carne encarnada chegará ao fim e os desastres sobrevirão ao mundo. 

Deus começará a recompensar os bons e punir os maus e então se tornará 

conhecido de todos os países e povos do mundo. Naquele tempo, se cumprirá 

a profecia referene ao Senhor que desce sobre uma nuvem, em Apocalipse 1:7: 

‘Eis que vem com as nuvens, e todo olho O verá, até mesmo aqueles 

que O traspassaram; e todas as tribos da terra se lamentarão sobre 

Ele’. Pode-se dizer com razão que, quando virem o Senhor descendo sobre 

uma nuvem, manifestando-se para todos os povos, as pessoas deverão 

explodir de alegria. Mas a Escritura diz que todos as tribos da terra se 

lamentarão. Por que isso? É porque quando Deus se manifesta publicamente, 

a obra oculta de salvação de Deus em Sua carne encarnada já terá terminado 

e Ele começará a obra de recompensar os bons e punir os maus. Naquele 

momento, todos os que rejeitaram a obra oculta de Deus perderão 

completamente sua chance de alcançar a salvação e aqueles que O traspassam 

— aqueles que resistem e condenam o Deus Todo-Poderoso, o Cristo dos 

últimos dias — verão que esse Deus Todo-Poderoso, a quem têm resistido e 

condenado, não é outro senão o Senhor Jesus que retornou. Apenas pense 

nisso: como poderiam não lamentar, chorar e ranger os dentes? Este é o 

contexto das palavras ‘todas as tribos da terra se lamentarão sobre 

Ele’.” 

Ao ouvir aquela comunicação da irmã Susan, voltei a ter aquela sensação 

de contentamento e emoção que tivera. Eu nunca havia entendido de fato 

essas passagens quando era membro da minha antiga igreja, mas apenas 
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havia entendido seu significado literal, pensando que a volta do Senhor seria 

sobre uma nuvem e que todos tomariam conhecimento dela. Só agora 

finalmente entendi que Deus primeiro vem em segredo para fazer uma etapa 

da obra de julgar e salvar o homem. Só quando um grupo de vencedores tiver 

sido formado Ele se manifestará visivelmente a todas as nações e povos do 

mundo. Se nos apegarmos cegamente à ideia de que o Senhor descerá sobre 

uma nuvem quando voltar, se nos recusarmos a aceitar a obra oculta de Deus 

em Sua carne encarnada e esperarmos até que o Senhor desça visivelmente 

sobre uma nuvem, chegará a hora em que iremos direto para o inferno, 

porque a obra de Deus para salvar a humanidade já terá terminado. Agradeça 

ao Senhor por Sua orientação. Passei a entender muita coisa no breve período 

em que a irmã Susan comungou comigo. 

A irmã Susan me perguntou se eu queria aceitar o Deus Todo-Poderoso 

como meu Salvador. Na primeira vez em que ela me perguntou, eu não 

respondi e, quando ela voltou a perguntar, um indescritível sentimento de 

excitação explodiu de dentro de mim e comecei a chorar. Respondi com 

sinceridade: “Eu… quero!” Depois de proferir essas palavras, eu me senti 

como um filho pródigo que por longo tempo estivera vagando pelo deserto e 

finalmente retornara a um lar acolhedor. Senti meu coração encher-se de 

alegria e serenidade. 

Depois de aceitar a obra feita pelo Deus Todo-Poderoso nos últimos dias, 

compartilhei algumas das postagens da própria irmã Susan. Logo depois, 

cinco ou seis amigos do Facebook me enviaram mensagens dizendo para 

“acordar” e me enviaram alguns links para sites cheios de ataques, acusações 

e difamação contra a Igreja do Deus Todo-Poderoso. Eu sabia que isso era 

perturbação provocada por Satanás e não deixei que ela me afetasse. No dia 

seguinte, um pastor me encontrou on-line e, depois de trocar amenidades, 

ele me perguntou: “Você realmente acredita no Deus Todo-Poderoso? Por 

que você quer acreditar no Deus Todo-Poderoso?” Isso realmente me irritou 

e então retruquei: “A ovelha de Deus escuta a voz de Deus. Das palavras do 

Deus Todo-Poderoso depreendi que tudo que é expresso pelo Deus Todo-

Poderoso é a verdade, que é a voz de Deus; então, por que não devo acreditar 

no Deus Todo-Poderoso? Por quê?” Ele provavelmente não previu que eu lhe 

perguntaria algo assim e ficou um tempo sem responder. Então, voltei a 
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perguntar-lhe: “Pastor, você investigou a obra que o Deus Todo-Poderoso faz 

nos últimos dias? Você leu as palavras do Deus Todo-Poderoso? Sendo pastor, 

como você pode se recusar a buscar e investigar, limitando-se a fazer 

julgamentos e acusações aleatórios?” Para minha surpresa, ele enrolou e não 

deu uma resposta substantiva e, em seguida, se desconectou repentinamente. 

Ao vê-lo tão desnorteado, tive uma indescritível sensação de felicidade e senti 

a satisfação de haver passado em um dos testes de Satanás. Na verdade, eu 

só tinha usado algumas das perguntas que as irmãs Susan e Qi Fei muitas 

vezes levantaram em nossas discussões; eu só disse alguma coisa do que eu 

tinha entendido das palavras do Deus Todo-Poderoso. Eu jamais esperaria 

que um pastor formidável como aquela ficasse perplexo diante das minhas 

perguntas. Essa minúscula experiência me deu muita confiança. Graças a 

Deus! 

Mais de cinco meses se passaram em um piscar de olhos. Participando 

de encontros e lendo as palavras de Deus, obtive compreensão do que é a 

encarnação, que tipo de pessoas podem entrar no reino do céu e outros 

aspectos da verdade. Durante esse tempo, experimentei perturbações de 

todos os tipos de rumores espalhados por pastores e anciãos. Às vezes eu era 

negativo e fraco porque não conseguia discernir as trapaças de Satanás, mas 

Deus nunca me abandonou. Por meio das palavras de Deus lidas para mim 

pelas irmãs, bem como de sua paciente comunicação da verdade, pude obter 

algum discernimento sobre a natureza satânica dos anciãos e pastores e a 

essência da hostilidade à verdade e da resistência a Deus. Também comecei 

a ter algum discernimento sobre sua desprezível inclinação de fazer o 

máximo para impedir que os crentes procurem e investiguem o caminho 

verdadeiro. Nunca mais serei desencaminhado ou controlado por eles. Ser 

capaz de romper a influência sombria de Satanás e ser elevado diante do 

trono de Deus foi graça e bênção de Deus para mim. Graças ao Deus Todo-

Poderoso! Ser capaz de se voltar para Deus foi predestinado e arranjado por 

Deus há muito tempo. Confiarei em Deus e seguirei em frente sem receios! 

Quando entrei na casa de Deus, o primeiro hino que aprendi foi “Andando no 

caminho certo da vida humana”: “As palavras de Deus são a verdade, quanto 

mais eu as leio, mais brilhante o meu coração se torna. As palavras de Deus 

revelam o mistério da vida. De repente, eu vejo a luz. Tudo que eu tenho vem 
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de Deus. É tudo pela graça de Deus. Eu sigo a Cristo, busco a verdade e a vida; 

eu estou andando no caminho certo da vida humana” (de “Seguir o Cordeiro 

e cantar cânticos novos”). E hoje prego o evangelho e dou testemunho de 

Deus com meus irmãos e minhas irmãs na igreja. Quero me dedicar ao meu 

dever e retribuir o amor de Deus! 

 

Nota de rodapé: 

a. O texto original diz “quanto a”. 

 

49. De volta da beira da morte 

Por Zhao Guangming, China 

No começo dos anos 80, eu tinha 30 anos e trabalhava numa construtora. 

Eu me considerava jovem e apto, tratava as pessoas com lealdade e respeito e 

fazia o meu trabalho com responsabilidade. Minhas habilidades de construção 

também eram de primeira, e eu estava certo de que iria longe na empresa. Tão 

logo minha carreira decolasse, eu estaria vivendo como um príncipe. Esse era o 

meu objetivo. Assim, fiquei na empresa e trabalhei arduamente por muitos 

anos. Mas, apesar do meu caráter impecável e das habilidades profissionais, 

parecia que meus esforços nunca eram reconhecidos pela empresa, algo que eu 

nunca entendi. A faixa salarial mais alta da nossa empresa era de nível 6, mas 

meu salário nunca passou do nível 3. Vi diversos colegas que não tinham as 

mesmas habilidades que eu ou não trabalhavam na empresa há tanto tempo 

quanto eu receberem aumentos de salário, mas comigo isso nunca acontecia. 

Eu ficava intrigado e ressentido por eles receberem aumentos, mas eu não. Por 

fim, um dos colegas com quem me dava muito bem me deu uma dica: “Nesta 

empresa, o mais importante é puxar o saco do gerente e, no mínimo, desejar a 

ele um feliz Ano Novo Chinês e fazer o mesmo nas outras festividades”. Ao ouvir 

isso, finalmente entendi o verdadeiro motivo de ser negligenciado pela 

empresa, e tal injustiça me deixou furioso. Embora odiasse aqueles bajuladores 

da empresa, eu tinha menos tempo ainda para aqueles que pouco trabalhavam 

e mesmo assim recebiam aumentos e promoções por usarem métodos 

obscuros. Eu precisava consolidar minha posição na empresa e, portanto, tinha 

de me adaptar a essas regras tácitas. Então, na chegada do próximo Ano Novo 

Chinês, “expressei meus mais sinceros votos” ao gerente e fui imediatamente 
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promovido a líder da equipe. 

Como líder da equipe, tornei-me ainda mais consciente e responsável em 

meu trabalho. Eu me dirigia aos canteiros de obra para supervisionar e orientar 

o trabalho com rigor e garantir que ele fosse executado segundo os padrões e 

que as metas fossem cumpridas. Também sempre mantive em mente a 

segurança dos operários, e minha atitude no trabalho e orientação profissional  

eram universalmente elogiadas pelos funcionários da minha equipe. Mas nada 

disso importava muito na hora de manter ou demitir os líderes de equipe — o 

mais importante era o valor dos presentes que cada líder dava ao gerente. Para 

manter meu emprego na empresa, eu não tive escolha senão pactuar com essa 

lei da sobrevivência, que me permitiu experimentar a fundo a crueldade e o 

desamparo personificados pela expressão “a sobrevivência do mais apto”. 

Nos anos que se seguiram, as reformas econômicas e a flexibilização das 

restrições por parte do governo levaram à execução de projetos de construção e 

desenvolvimento em larga escala por toda a China. Minha empresa então 

começou a alocar projetos individuais, o que significava que os líderes de equipe 

tinham de competir pelos contratos. Isso levou a mais jantares, vinhos e 

presentes, com cada líder de equipe tentando superar os outros. Sempre que 

nós, os líderes de equipe, ouvíamos que uma unidade de trabalho tinha um 

projeto disponível para oferta, corríamos para molhar a mão das pessoas 

relevantes da unidade o mais rápido possível, dando os nossos presentes. Para 

não ofender o gosto dos líderes dessa unidade, torrávamos nosso cérebro para 

pensar nos melhores presentes e nas melhores formas de entregá-los: algumas 

pessoas recheavam a barriga de um peixe ou frango com ouro, algumas davam 

dinheiro, outras davam joias de ouro ou anéis de diamante. Eu também fui pego 

por essa cultura do suborno e passei muitas horas pensando em quais presentes 

dar para bajular essa gente. Por fim, ganhei um contrato com muita dificuldade, 

mas, mal tínhamos começado a trabalhar, agentes do Departamento de 

Construção, do Instituto de Projetos de Construção e dos Departamentos de 

Qualidade e Supervisão Técnica — bem como servidores públicos locais — 

apareceram para “supervisionar e orientar o trabalho”. Eles disseram que havia 

esse e aquele problema com o canteiro, que isso e aquilo não estava dentro do 

padrão, e após uma manhã inteira de inspeções, ainda não podíamos começar 

a trabalhar. Imediatamente os convidei para um almoço com bebida à vontade 
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num restaurante requintado, uma refeição que me custou milhares de yuans. 

No final da refeição, ainda tive que subornar cada um deles, o que variou de 

2.000 a 10.000 yuans. Era a única forma de obter a ratificação e a aprovação 

deles para iniciar o trabalho. Mas mesmo após o início do trabalho, essas 

agências fiscalizadoras enviavam inspetores regularmente para inspecionar o 

projeto. Eles as chamavam de inspeções de “rotina”, mas, na verdade, era 

apenas mais uma desculpa para arrancar mais dinheiro da gente. Toda vez que 

nos honravam com sua presença no local de trabalho, eu me apressava 

freneticamente para arranjar refeições e bebidas a fim de entretê-los, e os 

diretores dessas agências fiscalizadoras até encontravam motivos para me fazer 

levá-los a shoppings, onde compravam roupas de grife e esperavam que eu 

pagasse a conta. Por vezes, eles tinham a audácia de dizer que estavam duros e 

pediam diretamente dinheiro para gastar. Para manter o projeto nos trilhos, 

tudo que eu podia fazer era ranger os dentes, engolir minha raiva, ser gentil com 

eles e suportar a pancada. Pior ainda foi que, por um longo tempo, eu tive que 

acompanhar os diretores dessas agências em suas farras na cidade. Por beber 

demais durante um longo período e ter um padrão de sono irregular, acabei 

com problemas de estômago e pressão alta e me senti totalmente exausto. E 

assim, quando o projeto finalmente terminou e eu fui pago, descobri que não 

tinha feito praticamente nenhum lucro. Na verdade, eu poderia ter chorado. 

Diante de um modo de vida tão duro, pensei: “Por que é tão difícil ganhar 

dinheiro com base nas minhas habilidades e trabalho árduo? Como podem os 

líderes de cada departamento do sistema nacional ser tão corruptos?” Eu me 

senti extremamente desamparado, mas não tive outra escolha senão depositar 

nesses agentes todas as minhas esperanças de fazer dinheiro. Inicialmente, eu 

contava que construir boas relações com eles também significaria construir as 

bases para o desenvolvimento da minha carreira, mas nunca me ocorreu que 

tudo que eu estava fazendo era afundar ainda mais num poço pegajoso de 

pecado e percorrer com dificuldade uma situação desesperançosa. 

Em 1992, após um processo complexo e difícil, ganhei o contrato de um 

projeto de construção na cidade e estimei que ele me renderia algum dinheiro. 

Bem quando eu estava dando tudo de mim entusiasticamente nos preparativos 

para começar a obra, meu gerente me disse que, primeiro, eu teria de construir 

uma casa de campo particular para cada um dos agentes municipais. Ele disse 
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que essa era uma boa oportunidade para o meu desenvolvimento profissional e 

que fazer um favor aos agentes municipais garantiria que eu jamais tivesse de 

me preocupar com dinheiro no futuro e que logo eu estaria vivendo uma boa 

vida. Com o coração transbordando de esperança, emprestei dinheiro do banco 

e também de amigos e parentes, juntando o dinheiro por todos os meios 

possíveis para levantar capital suficiente para construir as quatro casas de 

campo. Porém, bem quando a construção estava chegando ao fim, alguns 

agentes seniores da Comissão para Inspeção Disciplinar apareceram, e eu tive 

de gastar mais dinheiro para atenuar a situação e proteger os quatro agentes 

municipais. Mas no fim, todos os meus esforços não foram capazes de afastar 

deles o longo braço da lei: como os quatro agentes eram suspeitos de aceitar 

subornos e de estar envolvidos em corrupção, eles tiveram de lidar com as 

autoridades fiscalizadoras. Todos os meus belos planos meticulosamente 

traçados se desfizeram como fumaça, e as quatro casas de campo inacabadas 

foram confiscadas pelas autoridades. Eu estava devendo várias centenas de 

milhares de yuans, não tinha como pagar, e uma amargura inexprimível 

assentou-se em meu ventre como uma pesada rocha. 

Em meu estado de desamparo, eu só podia depositar minhas esperanças 

em outro projeto de construção. Para pagar minhas dívidas, comecei a fazer 

algo que jamais tinha feito em toda a minha carreira, a coisa que eu mais 

relutava em fazer: cortar custos e usar materiais inferiores. Em vez de usar aço 

de padrão nacional, comecei a usar material de segunda e, em vez de feixes de 

seis vergalhões no concreto, comecei a usar feixes de quatro, reduzindo meus 

gastos com aço em um terço. Também misturei concreto de qualidade inferior 

para reduzir ainda mais os custos gerais. Para ser sincero, toda vez que fazia 

isso, eu ficava com o coração na mão por temor de que a qualidade da 

construção terminada fosse seriamente afetada. E quando eu ouvia relatos de 

construções de má qualidade por toda a China, que haviam desmoronado e 

matado, ferido e arruinado tantos cidadãos comuns, eu ficava especialmente 

ansioso e costumava ter pesadelos. Cheguei ao ponto em que o som do trovão 

parecia um anúncio de minha iminente ruína, que eu talvez fosse atingido por 

um raio ou algo assim. O medo me perseguia todos os dias. Por fim, essa 

situação me levou a ficar doente, e fui acometido por frequentes tonturas, dores 

de cabeça e insônia, tudo por causa de minha pressão alta. Eu estava destruído, 
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tanto física quanto espiritualmente, e a vida se tornou para mim um inferno na 

terra. Foi assim que me perdi nas tendências mundanas e mergulhei cada vez 

mais naquele poço pegajoso de pecado. Para minha surpresa, quando o projeto 

estava pela metade, a unidade para a qual eu estava construindo se recusou a 

me pagar como havia sido combinado no contrato. O empréstimo que consegui 

no banco não foi suficiente para cobrir o salário dos funcionários, então não tive 

escolha senão tomar um empréstimo a juros altos de um agiota. Depois de 

muitos outros contratempos, finalmente descobri que a unidade contratante há 

muito estava em dívida e não tinha como financiar um projeto de construção. 

Outro projeto meu fracassara, e torrei meu cérebro em busca de uma forma de 

tirar algo de bom disso. Eu estava completamente exausto e vivendo num 

estado de desespero. Então ouvi a notícia de que um líder de equipe de outra 

empresa, que havia ganhado um projeto de construção e tomado um enorme 

empréstimo que não foi capaz de pagar, acabou se enforcando. Parecia que eu 

também estava à porta do inferno e afundando em desespero. Depois disso, os 

credores começaram a vir à minha casa para reaver seu dinheiro: alguns se 

deitavam em minha cama e se recusavam a sair, enquanto outros faziam um 

escândalo e me ameaçavam. Eu fui o mais educado e humilde que pude com 

eles e me senti completamente humilhado. Até meus parentes e amigos mais 

próximos achavam que eu não conseguiria pagá-los e começaram a se voltar 

contra mim. Foi naqueles dias que passei a contemplar verdadeiramente o 

quanto as relações humanas podem ser inconstantes. Lembrei-me de todos 

aqueles anos de correria que me deixaram não só sem um tostão, mas também 

física e mentalmente exausto, com dívidas de várias centenas de milhares de 

yuans para quitar. Olhei para o céu, soltei um longo suspiro e disse: “Céus, é 

simplesmente difícil demais. Realmente não quero viver mais!” 

Bem quando eu hesitava ao portão do inferno, o evangelho do reino de 

Deus Todo-Poderoso chegou aos meus ouvidos. Vi estas palavras de Deus Todo-

Poderoso: “Hoje, visto Eu ter liderado vocês a esse ponto, Eu fiz 

arranjos adequados e tenho Meus próprios objetivos. Se Eu fosse 

contá-los a vocês hoje, vocês seriam verdadeiramente capazes de 

conhecê-los? Eu estou bem familiarizado com os pensamentos da 

mente do homem e os desejos do seu coração: quem nunca procurou 

uma saída para si mesmo? Quem nunca pensou em suas próprias 
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perspectivas? No entanto, embora o homem possua um intelecto 

rico e prismático, quem foi capaz de prever que, seguindo as eras, o 

presente se tornaria o que se tornou? Esse é realmente o fruto de 

seus próprios esforços subjetivos? Esse é o pagamento de sua 

atividade incansável? Esse é o belo quadro imaginado por sua 

mente? Se Eu não guiasse toda humanidade, quem seria capaz de 

separar-se de Meus arranjos e encontrar outra saída? São os 

pensamentos e desejos do homem que o trouxeram até o dia de 

hoje? Muitas pessoas passam uma vida inteira sem realizar seus 

desejos. Isso é realmente por causa de uma falha em seu 

pensamento? A vida de muitas pessoas está repleta de felicidade e 

satisfação inesperadas. Isso é realmente porque elas esperam pouco 

demais? Quem dentre toda a humanidade não é cuidado aos olhos 

do Todo-Poderoso? Quem não vive em meio à predestinação do 

Todo-Poderoso? A vida e a morte de quem vêm a partir das próprias 

escolhas? O homem controla o seu próprio destino?” (de ‘Capítulo 11’ 

das Palavras de Deus para todo o universo em “A Palavra manifesta em carne”). 

Quando li essas palavras, fiquei totalmente convencido. Eu realmente sentia 

que nosso destino não está em nossas próprias mãos. Pensei nos anos 

anteriores, em como havia planejado e calculado meu próprio futuro, mas nada 

funcionara para mim. Eu dava tudo de mim para ganhar muito dinheiro e viver 

um estilo de vida superior, mas eu não só não havia feito dinheiro algum como 

tinha desperdiçado montes dele. Jamais imaginei que eu — outrora alguém 

notável — acabaria em tamanho estado lamentável de pobreza. Por que é que 

eu trabalhava tão arduamente por meu futuro, mas me deparava com um 

fracasso atrás do outro? Era porque o destino de cada um não está em suas 

próprias mãos, mas nas mãos de Deus. Tudo é governado e predestinado por 

Deus; toda boa sorte ou infortúnio é administrado por Deus. No fundo do meu 

coração, eu podia sentir que essas eram as palavras de Deus, e não pude deixar 

de clamar a Deus Todo-Poderoso: “Ó, Deus! No passado, eu não Te conhecia. 

Tentei depender de mim e do poder do homem, mas acabei numa situação 

desesperançosa. Hoje, finalmente entendi que o destino, a vida e a morte de 

cada pessoa estão em Tuas mãos. Se essa situação não me tivesse acontecido, 

eu jamais teria vindo para diante de Ti. Ó, Deus! Agradeço por me salvar da 
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beira da morte e por me dar a coragem de encarar a vida outra vez. De agora em 

diante, me submeterei a Teus arranjos quanto à senda que devo seguir na vida”. 

Depois disso, comecei a viver a vida da igreja. O ambiente na Igreja de Deus 

Todo-Poderoso era completamente diferente daquele do mundo exterior: os 

irmãos e irmãs tinham relações simples e diretas uns com os outros e se 

tratavam com honestidade, sem qualquer sinal de pretensão, conflito interno 

ou estratagemas. Todos liam as palavras de Deus e juntos cantavam hinos em 

louvor a Ele; nas reuniões, os irmãos e irmãs eram honestos e abertos uns com 

os outros, comunicavam suas próprias experiências, deficiências e dificuldades, 

bem como sua compreensão e conhecimento das palavras de Deus. Eu sentia 

que cada reunião frequentada era fresca, nova e cheia de vitalidade. Não havia 

distanciamento ou suspeita entre os irmãos e irmãs; todos se entendiam e 

conheciam bem. Ali eu tive uma sensação de alívio e liberdade sem precedentes 

e me senti mais relaxado e feliz do que jamais me sentira antes. Ao mesmo 

tempo, Deus me guiou a entender por que havia vivido as últimas décadas em 

tamanho sofrimento. Li estas palavras de Deus Todo-Poderoso: “Há um 

segredo enorme em seu coração, do qual você nunca esteve ciente, 

pois você vive em um mundo sem luz. Seu coração e seu espírito 

foram arrancados pelo Maligno. Seus olhos estão obscurecidos pela 

escuridão e você não consegue ver nem o sol no céu nem aquela 

estrela cintilante da noite. Seus ouvidos estão obstruídos com 

palavras enganosas e você nem ouve a voz estrondosa de Jeová nem 

o som das águas que fluem do trono. Você perdeu tudo que é seu por 

direito, tudo que o Todo-Poderoso lhe concedeu. Você entrou em um 

mar de aflição sem fim, sem poder de resgate, sem esperança de 

sobrevivência, e tudo que você faz é luta e correria… Desse momento 

em diante, você foi condenado a ser afligido pelo Maligno, longe das 

bênçãos do Todo-Poderoso, fora do alcance das provisões do Todo-

Poderoso, andando por uma estrada sem volta. Um milhão de 

chamados dificilmente pode despertar seu coração e seu espírito. 

Você dorme profundamente nas mãos do Maligno, que o atraiu para 

um ilimitado reino sem direção nem sinalização. Doravante, você 

perdeu sua inocência e pureza originais e começou a evitar o 

cuidado do Todo-Poderoso. Dentro do seu coração, o Maligno o 
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orienta em todas as questões e se tornou a sua vida. Você não o teme 

mais, não o evita, nem duvida dele; ao contrário, você o trata como 

o Deus em seu coração. Você começou a venerá-lo, a adorá-lo, e 

vocês dois se tornaram tão inseparáveis quanto corpo e sombra, 

comprometidos um com o outro tanto na vida quanto na morte. 

Você não tem ideia de onde veio, por que nasceu ou por que vai 

morrer” (de ‘O suspirar do Todo-Poderoso’ em “A Palavra manifesta em 

carne”). “Satanás corrompe as pessoas por meio da educação e da 

influência dos governos nacionais, dos famosos e grandes. Seus 

absurdos agora fazem parte da vida e da natureza do homem. ‘Cada 

um por si e o demônio pega quem fica por último’ é um ditado 

popular satânico que tem sido plantado em cada um e tem se 

tornado a vida das pessoas. Existem outros dizeres da filosofia de 

vida que também são semelhantes. Satanás usa a boa cultura 

tradicional de cada nação para educar as pessoas, fazendo com que 

a humanidade caia e afunde em um crescente abismo de destruição 

sem limites, e no fim as pessoas são destruídas por Deus por 

servirem a Satanás e resistirem a Deus” (de ‘Como conhecer a natureza 

do homem’ em “Registros das falas de Cristo”). Então, o motivo pelo qual me 

exauri e me tornei tão miserável, me agitando nesse mundo durante as últimas 

décadas, era porque eu estava vivendo segundo as regras de vida de Satanás, 

tais como “O destino de uma pessoa está em suas próprias mãos”, “O dinheiro 

move o mundo”, “Cada um por si e o demônio pega quem fica por último”, “Não 

se faz nada sem adulação e lisonja” e assim por diante. Ao viver essas filosofias 

satânicas, eu não fazia ideia da existência de Deus e não sabia que Deus governa 

e arranja o destino de todos. Eu andava à deriva das marés deste mundo 

sombrio, sem qualquer direção em minha vida nem princípios de conduta. Eu 

certamente não conseguia ver que este mundo sombrio é governado por 

Satanás e que a sociedade humana é repleta das tentações, ciladas e enganos de 

Satanás. Para fazer dinheiro neste mundo sombrio e maligno, aprendi a adular 

e bajular os que estão no comando e até usei secretamente materiais de má 

qualidade em meus projetos de construção. Minha consciência tinha 

desaparecido pouco a pouco, e fiquei sem um pingo de integridade ou 

dignidade. Quanto mais me afundava no pecado, menos me sentia como um ser 
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humano. No fim, não fiz nenhum dinheiro, fiquei com um monte de dívidas e 

me senti tão desesperado que quase cometi suicídio. Pensei naquele líder de 

equipe que se matou devido a suas enormes dívidas — ele não havia sido uma 

oferta sacrificial a Satanás? E quem sabe quantas outras tragédias semelhantes 

não acontecem todos os dias do ano? Naquele ponto, percebi que o motivo pelo 

qual as pessoas entram em tal estado se deve aos danos causados pelos venenos 

de Satanás e às tendências mundanas orientadas pelo regime de Satanás. 

Quando pensei em tudo isso, uma onda de gratidão a Deus encheu meu coração, 

e fiquei tão agradecido pela misericórdia e salvação de Deus. Deus me salvara 

do mundo sombrio e me trouxera de volta à Sua casa, onde eu poderia gozar de 

Seu cuidado e proteção. 

Depois de um tempo, tive de encarar meus credores novamente, e meu 

coração estava em grande agitação. Quando pensei em todas as dívidas que eu 

ainda tinha de quitar, mais uma vez quis assumir projetos de construção. 

Contudo, eu sabia que minhas habilidades não se equiparavam às minhas 

ambições. Meu problema de pressão retornou, e eu estava completamente 

perdido quanto ao que fazer. Numa das reuniões, um dos irmãos leu algumas 

das palavras de Deus para mim: “Fé verdadeira em Deus significa 

experimentar as palavras e a obra de Deus com base na crença de 

que Deus é soberano sobre todas as coisas. Assim você será 

libertado de seu caráter corrupto, cumprirá o desejo de Deus e virá 

a conhecer Deus. Somente por meio de tal jornada se poderá dizer 

que crê em Deus” (de ‘Prefácio’ em “A Palavra manifesta em carne”). O irmão 

então deu comunhão, dizendo: “Visto que cremos em Deus , devemos ter 

verdadeira fé Nele. Devemos crer do fundo do nosso coração na autoridade e 

poder de Deus de reter a soberania sobre todas as coisas e devemos entregar-

Lhe tudo em nossas vidas. Mais importante ainda é que devemos aprender a 

depender de Deus, a admirá-Lo, a experimentar Sua obra, buscar Sua liderança 

e não mais nos apressarmos freneticamente, pensando que podemos fazer tudo 

sozinhos. Quitar as dívidas é algo que todas as pessoas sensatas e conscientes 

fazem, então devemos ser corajosos e encarar nossas dívidas. Devemos crer que 

tudo está nas mãos de Deus e que não há montanha que não possamos escalar. 

Quanto às suas dívidas, você deve orar mais a Deus e buscar Sua vontade”. 

Com o auxílio do irmão, eu agora tinha uma forma de praticar. Encontrei 
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um emprego num canteiro de obras próximo que não me atrapalharia a 

frequentar as reuniões nem cumprir meus deveres, e comecei a ganhar algum 

dinheiro para quitar minhas dívidas. Eu não dependia mais apenas de mim 

mesmo para progredir. Quando meus credores me procuravam para receber, 

eu praticava honestidade com eles e lhes dava tudo o que tinha. Também pude 

pagar algum dinheiro com o que ganhei vendendo as safras que colhia das 

minhas terras. Prometi solenemente a todos os meus credores que quitaria 

todas as minhas dívidas e, depois disso, eles não dificultaram mais a minha 

vida. Quando o banco enviava pessoas para me pressionar a quitar o 

empréstimo, eu orava a Deus e confiava tudo a Ele. “Se eu tiver de cumprir pena 

porque não pude quitar aquele grande empréstimo”, pensei, “obedecerei a 

todas as orquestrações e arranjos de Deus”. Foi quando me submeti a Deus 

enquanto experimentava Sua obra que vi quão milagrosos Seus feitos podem 

ser, pois O vi abrir uma saída para mim. O governo anunciou que todos os 

empréstimos bancários tomados antes de 1993 não teriam de ser pagos, visto 

que nenhum deles havia sido inserido nos sistemas bancários e informações 

incompletas significavam que alguns dos empréstimos jamais poderiam ser 

quitados. Graças a Deus! Todos os meus empréstimos haviam sido tomados 

antes de 1993 e, portanto, minha dívida de várias centenas de milhares de yuans 

foi cancelada. Entusiasmado, ofereci meus agradecimentos e louvores a Deus. 

Eu pensei: “Se tivesse que levantar aquela quantia, provavelmente morreria de 

exaustão antes de levantá-la toda”. Isso me permitiu vivenciar pessoalmente 

que o destino de cada pessoa está mesmo nas mãos de Deus, conforme descrito 

nestas palavras de Deus: “A sina do homem é controlada pelas mãos de 

Deus. Você é incapaz de controlar a si mesmo: apesar de estar 

sempre correndo e se ocupando consigo mesmo, o homem continua 

sendo incapaz de controlar a si mesmo. Se pudesse conhecer as 

próprias expectativas, se pudesse controlar a própria sina, você 

continuaria sendo uma criatura? Em suma, independentemente de 

como Deus opera, toda a obra Dele é para o bem do homem. Tome, 

por exemplo, os céus e a terra e todas as coisas que Deus criou para 

servir o homem: a Lua, o Sol e as estrelas que Ele criou para o 

homem, os animais e as plantas, a primavera, o verão, o outono e o 

inverno e assim por diante — tudo é feito em prol da existência 
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humana. Portanto, independentemente de como Deus castiga e 

julga o homem, tudo é para o bem da salvação do homem. Apesar de 

Ele privar o homem das esperanças carnais, é para o bem da 

purificação do homem, e a purificação do homem é para o bem de 

sua existência. O destino do homem está nas mãos do Criador; 

como, então, o homem poderia controlar a si mesmo?” (de ‘Restaurar 

a vida normal do homem e levá-lo a um destino maravilhoso’ em “A Palavra 

manifesta em carne”). 

Durante minhas experiências, tive ainda mais certeza da obra de Deus 

Todo-Poderoso, e minha fé foi fortalecida. Nos anos que se seguiram, continuei 

indo às reuniões e cumprindo meus deveres, enquanto também trabalhava para 

equipes de construção locais para ganhar dinheiro e pagar minhas dívidas 

restantes. Sempre que eu conhecia alguém de bom caráter, que era um 

candidato adequado para ouvir o evangelho, eu pregava para ele, e assim levei 

para diante de Deus algumas das pessoas com quem tinha boas relações. 

Embora ainda passasse todos os dias ocupado, a vida estava diferente, porque 

eu não vivia mais segundo as filosofias e regras de Satanás e não seguia mais as 

tendências malignas do mundo nem procurava ser rico e viver um estilo de vida 

superior. Em vez disso, eu vivia em submissão ao regime de Deus e segundo 

Suas exigências, conduzindo-me segundo a verdade, sendo honesto e humano, 

temendo a Deus e evitando o mal. Esse modo de comportamento parecia aberto 

e direto, e comecei a me sentir à vontade e repleto de luz por dentro. 

Gradualmente, comecei a recuperar minha consciência e razão, e os diversos 

males dos quais sofria começaram a desaparecer. Este ano, completei 75 anos, 

mas sou saudável, tenho a cabeça no lugar e quitei todas as minhas dívidas. As 

pessoas que me conhecem bem dizem que me admiram e que tenho sorte. Mas 

sei, sem dúvida alguma, que tudo isso é resultado da salvação e bondade de 

Deus Todo-Poderoso. Foi Deus Todo-Poderoso que me salvou da beira da 

morte, que me devolveu minha vida em minha hora de necessidade e que 

mostrou a direção certa para minha vida. Durante todas essas experiências, eu 

realmente senti que, sem a liderança de Deus, nós seres humanos seremos 

inevitavelmente lesados e engolidos por Satanás. Somente Deus Todo-

Poderoso pode salvar as pessoas; somente as palavras expressas por Deus 

Todo-Poderoso podem afastar as pessoas da servidão do pecado e nos mostrar 
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como viver como verdadeiros seres humanos. É somente aceitando as verdades 

que Deus Todo-Poderoso expressou, submetendo-se e adorando a Deus Todo-

Poderoso que a humanidade pode viver em verdadeira felicidade e ter um bom 

futuro e destino final! 

 

50. Retornando da beira da morte para a vida 

Por Yang Mei, China 

Em 2007, adoeci repentinamente de insuficiência renal crônica. Quando 

receberam a notícia, minha mãe e minha cunhada cristãs e alguns amigos 

católicos vieram pregar o evangelho para mim. Eles me disseram que, contanto 

que me voltasse para o Senhor, minha doença seria curada. Mas eu não 

acreditava nem um pouco em Deus. Pensava que a doença só poderia ser curada 

por meio de um tratamento médico científico e que qualquer doença que não 

podia ser curada pela ciência era incurável. Afinal de contas, havia poder maior 

na terra do que o poder da ciência? Fé em Deus era apenas um tipo de muleta 

psicológica, e eu era uma professora pública dignificada, uma pessoa culta com 

boa formação, portanto, era impossível que eu começasse a crer em Deus. 

Sendo assim, eu os recusei e comecei a procurar um tratamento médico. Dentro 

de poucos anos, eu tinha ido a praticamente todos os hospitais grandes em meu 

município e em toda a província, mas minha condição não tinha melhorado. Na 

verdade, estava piorando, mas eu me agarrei teimosamente ao meu próprio 

modo de avaliar a situação e insisti que a ciência poderia mudar qualquer coisa, 

que curar uma doença era um processo que leva tempo. 

Em 2010, uma irmã da Igreja de Deus Todo-Poderoso veio pregar o 

evangelho do reino de Deus para mim. Ela disse que o Senhor Jesus tinha 

retornado ao mundo para realizar uma obra nova, que envolvia promulgar 

verdades para julgar e purificar as pessoas. Este era um estágio da obra de Deus 

projetado para salvar completamente a humanidade e era, também, a última 

chance da humanidade de ser salva por Deus. Eu ainda não estava disposta a 

aceitar tudo isso, mas, por causa de todos os fracassos e frustrações com os 

quais eu tinha me deparado ao longo dos últimos anos em busca de tratamento 

médico, minha atitude já não era mais tão inflexível como tinha sido no passado, 

e me deixei convencer a aceitar da irmã um livro das palavras de Deus. Mas, 

naquele tempo, eu certamente não acreditava que as palavras naquele livro 
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eram verdades expressadas por Deus. Eu ainda defendia que apenas a ciência 

seria capaz de mudar meu destino e, assim, continuei a acreditar que apenas 

remédios poderiam melhorar a minha condição. Eventualmente, eu estava 

ingerindo mais remédios do que comida a cada dia, mesmo assim, meu estado 

não mostrava o menor sinal de melhora. Perdi a conta do número de visitas que 

a irmã fez ao meu lar, mas eu ainda me recusava a crer em Deus. Isso continuou 

por mais ou menos um ano. 

Então, certo dia, do nada, minha visão em ambos os olhos ficou turva e 

ambas as pernas ficaram tão dormentes que eu não conseguia andar. Os 

médicos disseram que meus sintomas eram o resultado de um envenenamento 

por remédios, das grandes quantidades de medicamentos que eu tinha tomado 

ao longo de vários anos. Primeiro passei uma semana no hospital municipal e, 

depois, fui transferida para um hospital militar em Pequim, onde recebi 

tratamento durante um mês. Então fui transferida para um conhecido hospital 

de medicina chinesa tradicional em Pequim para receber um tratamento de 

medicina tradicional chinesa. Mas esses dois meses de tratamento não 

melhoraram em nada a minha condição. Meu médico primário até pediu que o 

ex-chefe aposentado do departamento neurológico do hospital viesse e me 

examinasse, mas não houve a menor melhora em minha condição. Então ouvi 

minha futura nora mencionar um médico em Yunnan, famoso por ser capaz de 

tratar condições difíceis e complicadas como a minha. Após várias reviravoltas, 

consegui ser levada até lá numa cadeira de rodas. Mas, após ser tratada por 

quase um mês, a minha condição não só não melhorou — os remédios que eu 

estava tomando para meus olhos e pernas ainda pioraram minha doença renal. 

Sentindo-me totalmente desamparada e em grande desconforto, decidi voltar 

para casa. Depois disso, desisti de todos os tratamentos e remédios para os 

meus olhos e pernas a fim de proteger meus rins. 

Durante aquele período, senti que não havia absolutamente nenhuma 

esperança para mim. Refletia frequentemente sobre como eu tinha depositado 

toda a minha fé na ciência, mas a ciência tinha se revelado totalmente ineficaz 

no tratamento da minha doença. Após toda esperança de que a ciência 

conseguiria me curar ter sido destruída, fiquei extremamente deprimida e sofri 

um colapso total. Eu não fazia ideia de como continuar com a vida. Na bruma 

de dor e sofrimento, meus pensamentos corriam soltos: “Por que tenho sofrido 
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tantas doenças, e por que elas não podem ser tratadas com remédios? Eu 

acreditava e confiava na ciência e fiz de tudo para buscar o melhor tratamento, 

mas nada funcionou. Na verdade, minha condição só piorou. É possível que a 

ciência não pode me salvar? É possível que realmente existe um Deus neste 

mundo? O destino de cada pessoa realmente está nas mãos de Deus?” Não 

importava o quanto eu refletia sobre essas questões, eu não conseguia encontrar 

qualquer resposta. Durante aquele período, eu vivia em grande dor e sofrimento 

todos os dias, e sempre que pensava em meu estado de uma inválida inútil, eu 

secretamente desabava em lágrimas. Sentia que estava envolvendo demais a 

minha família e que não queria mais ser um fardo para ela. Em mais de uma 

ocasião, quis pôr um fim à minha vida, mas eu tinha medo da morte. Assim, 

vivia um dia de cada vez, esperando que a morte viesse até mim… 

Certo dia, meu marido viu o livro que a irmã da Igreja de Deus Todo-

Poderoso tinha deixado para mim e o abriu. Ele viu o seguinte título: “Você 

sabia? Deus fez uma grande coisa entre os homens”, que cativou sua atenção 

imediatamente. Então, leu a seguinte passagem para mim: “A obra de Deus 

é aquela que você não pode compreender. Se você não consegue nem 

perceber se sua decisão é correta, nem saber se a obra de Deus pode 

prosperar, por que então não tentar a sorte e ver se esse homem 

comum é de grande ajuda para você e se Deus tem feito obras 

grandiosas?” (de “A Palavra manifesta em carne”). Essa passagem breve 

sacudiu meu coração! Especialmente a expressão “por que então não tentar 

a sorte” ficou reaparecendo em minha mente. Era como um raio de luz que 

caía sobre meu coração desolado, e eu parecia conseguir ver um pingo de 

esperança de continuar viva. Com urgência, pedi que meu marido lesse mais 

duas passagens das palavras de Deus que continham verdades sobre como Deus 

usa Sua palavra para julgar e purificar as pessoas e para transformar seu caráter 

de vida. Tudo isso era completamente novo para mim, e embora não entendesse 

o significado pleno daquilo que diziam, eu sentia em meu coração que esses 

ensinamentos eram diferentes do evangelho do Senhor Jesus que eu tinha 

ouvido de outras pessoas. Na maioria das vezes, tinham me falado sobre como 

ganhar graça e que tudo que eu precisava fazer era crer em Deus para que minha 

doença fosse curada, coisa que eu não acreditava. Mas as palavras de Deus 
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Todo-Poderoso pareciam ser muito mais práticas, e quanto mais eu ouvia, mais 

eu queria ouvir. 

Depois disso, pedi que meu marido lesse algumas das palavras de Deus 

para mim todos os dias. O livro dizia que pessoas religiosas creem em Deus, 

mas não conhecem e até mesmo resistem a Deus e que, muitas vezes, cometem 

pecados durante o dia para confessá-los à noite. Isso me convenceu ainda mais, 

pois minha mãe e duas cunhadas eram cristãs, e a maneira como viviam era 

exatamente como as palavras de Deus diziam. Elas realmente cometiam 

pecados e os confessavam depois e então voltavam a cometê-los. Foi quando eu 

tive um despertamento espiritual: isso é realmente a voz de Deus? Se não é Deus, 

como é que o autor entende tão bem o mundo religioso? Incrédulos não 

entendem, os grandes e famosos não fazem ideia, e até mesmo as próprias 

pessoas religiosas não percebem que elas creem em Deus, mas também 

resistem a Deus. Quanto mais refletia sobre isso, mais eu sentia que as palavras 

no livro não eram coisas que pessoas conseguiriam expressar e que, 

provavelmente, eram declarações da encarnação de Deus no mundo. 

Poucos dias depois, a irmã que, originalmente, tinha pregado o evangelho 

do reino de Deus Todo-Poderoso para mim ouviu que eu tinha voltado para casa 

após ter ficado no hospital e, acompanhada de outra irmã, veio me visitar para 

pregar o evangelho mais uma vez para mim. Dessa vez, eu estava ciente da voz 

da minha consciência, que me dizia: “Eu me tornei inválida, mas as irmãs não 

me abandonaram em repulsa e até vieram pregar o evangelho para mim sem 

cessar. Isso é algo que pessoas ordinárias não conseguiriam fazer. Qualquer 

outra pessoa já teria se esquecido de mim faz muito tempo”. Em minha mente, 

estava muito claro que esse tipo de amor precisava vir de Deus, pois jamais pode 

ser encontrado no mundo. Como diz o provérbio: “Um amigo em necessidade é 

um amigo de verdade”, e, naquele dia, experimentei isso profundamente. O fato 

de minha família ter ficado do meu lado era algo que ela não podia evitar, mas 

o fato de essas pessoas, que não tinham nenhuma relação comigo nem segundas 

intenções ou condições, me visitarem regularmente durante mais de um ano 

para pregar o evangelho para mim e se sacrificar por uma inválida como eu 

mostrava quão realmente maravilhosos eram sua fé, seu amor e sua paciência! 

O amor de Deus realmente me comoveu, e a partir de então não tive mais 
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nenhuma razão para recusar o evangelho de Deus. Como resultado, meu marido 

e eu aceitamos a obra de Deus dos últimos dias. 

Em junho de 2011, meu marido e eu iniciamos formalmente a nossa vida 

de igreja na Igreja de Deus Todo-Poderoso. Já que minha visão não era boa o 

bastante para permitir que eu lesse por conta própria, meu marido costumava 

ler para mim as palavras de Deus, e, durante as reuniões da igreja, os irmãos e 

irmãs também liam as palavras de Deus para mim. Às vezes, quando estava só, 

eu também ouvia hinos. Mais tarde, descobri a razão da minha doença e do meu 

sofrimento nas palavras de Deus: “De onde vieram a dor do nascimento, 

a morte, doença e velhice presentes durante a vida dos humanos? O 

que fez as pessoas terem essas coisas? Os humanos não as tinham 

quando foram inicialmente criados, certo? Então, de onde vieram 

essas coisas? Essas coisas vieram depois que os humanos foram 

tentados por Satanás e a carne deles se tornou degenerada. A dor da 

carne, suas aflições e seu vazio, bem como as relações 

extremamente miseráveis do mundo humano vieram todas depois 

que os humanos foram corrompidos por Satanás, de quando 

Satanás começou a atormentar as pessoas; o resultado foi que eles 

se tornaram cada vez mais degenerados. As doenças da humanidade 

se tornaram cada vez mais profundas e seu sofrimento se tornou 

cada vez mais severo. Mais e mais, as pessoas sentiram o vazio e a 

tragédia do mundo humano, bem como sua incapacidade de 

continuar vivendo ali, e sentiram cada vez menos esperança em 

relação ao mundo. Tudo isso veio depois da corrupção de Satanás. 

Portanto, esse sofrimento foi trazido sobre os humanos por Satanás 

e só ocorreu depois que eles foram corrompidos por Satanás e se 

tornaram degenerados. […] Por isso, é possível que você tenha 

enfermidades, problemas e impulsos suicidas, e às vezes também 

sinta a desolação do mundo ou que a vida não tem sentido. Isso quer 

dizer que esse sofrimento ainda está sob a maestria de Satanás; é 

uma das fraquezas fatais do homem” (de ‘O sentido de Deus experimentar 

a dor do mundo’ em “Registros das falas de Cristo”). As palavras de Deus eram 

absolutamente certeiras em sua descrição de como o sofrimento causado pela 

dor da doença era tão grande que eu tinha perdido toda vontade de viver e 
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queria encerrar a minha vida. Mas as palavras de Deus diziam que toda a dor 

da doença e dos sofrimento se devia aos modos prejudiciais de Satanás. No 

início, eu não entendi de verdade por que Deus dizia todas essas coisas, mas, 

após ler mais das palavras de Deus, aos poucos eu vim a entender essas 

verdades. 

Certa tarde, meu marido estava lendo as palavras de Deus para mim como 

de costume, e eu ouvi estas palavras de Deus: “Desde que o homem 

começou a ter as ciências sociais, a mente humana foi ocupada pela 

ciência e pelo conhecimento. Depois, ciência e conhecimento 

tornaram-se ferramentas para governar a humanidade e não houve 

mais espaço suficiente para o homem adorar a Deus, não houve 

mais condições favoráveis para a adoração a Deus. A posição de 

Deus no coração do homem decresceu mais ainda. Um mundo no 

coração do homem que não tem lugar para Deus é escuro, vazio e 

sem esperança. […] A ciência, o conhecimento, a liberdade, a 

democracia, o lazer e o conforto representam apenas uma trégua 

temporária. Mesmo com essas coisas, o homem inevitavelmente 

pecará e lamentará as injustiças da sociedade. Tais coisas não 

podem restringir a ânsia e o desejo humano de explorar. Porque o 

homem foi feito por Deus e os sacrifícios e as explorações sem 

sentido do homem só podem levar a mais aflição. O homem existirá 

em um estado constante de medo, não saberá como enfrentar o 

futuro da humanidade, nem como encarar a senda que tem pela 

frente. O homem chegará inclusive a ter medo da ciência e do 

conhecimento e temerá ainda mais o sentimento de vazio dentro de 

si” (de ‘Deus preside o destino de toda a humanidade’ em “A Palavra manifesta 

em carne”). Foi quando ouvi essas palavras que finalmente entendi por que 

Deus dizia que todas as doenças e todo o sofrimento da humanidade têm sua 

origem em Satanás: Satanás usa o conhecimento e a ciência para nos corromper. 

Satanás nos enche com suas ideias absurdas, como, por exemplo: “O homem 

evoluiu dos macacos”, “Nunca houve um Salvador”, “O conhecimento pode 

mudar seu destino”, “O destino de uma pessoa em suas próprias mãos”, “A 

ciência salva as pessoas”, e “O homem pode conquistar a natureza”. Satanás fez 

uma lavagem cerebral na humanidade com essas filosofias, regras, ideias e 
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noções. Elas ocuparam o coração e a alma das pessoas e obrigam as pessoas a 

confiar cegamente no conhecimento e a adorar a ciência. As pessoas têm a 

ilusão de que podem mudar seu destino com conhecimento ou empregar a 

ciência para resolver cada problema difícil. As pessoas usaram as ideias 

absurdas de Satanás como base de sua vida e assim foram presas, amarradas e 

controladas por Satanás. As pessoas começaram a negar tudo que vem de Deus, 

a se distanciar do cuidado e da proteção de Deus. Satanás as manipula como 

um titereiro que brinca com seus fantoches, e eu era apenas um de muitos 

milhões que estavam sendo prejudicados dessa forma. Quando estive doente, 

confiei no tratamento da ciência; acreditei cegamente e adorei a ciência. Eu 

realmente achava que os especialistas nos hospitais famosos com suas técnicas 

avançadas e suas instalações médicas modernas seriam capazes de curar minha 

doença. Mas a minha condição não só não melhorou, na verdade, acabei à beira 

da morte. As únicas coisas que a ciência me deu foram uma esperança ilusória 

e dor irredimível. A ciência me levou a não crer em Deus e, assim, me revoltei 

contra Deus repetidas vezes, resisti a Ele e recusei a Sua salvação. No entanto, 

a despeito da minha rebeldia, Deus nunca desistiu da minha salvação e, desde 

então, tem usado Suas palavras para me guiar. Aos poucos, Ele desepertou meu 

espírito, que, no passado, havia sido esmagado pelo conhecimento e pela 

ciência. Eu, que estivera à beira da morte, tinha vindo para diante de Deus e 

ganho a Sua salvação. 

Meu marido continuou a ler as palavras de Deus para mim todos os dias, e, 

certo dia, ouvi estas palavras de Deus: “Deus criou este mundo, criou esta 

humanidade e também foi o arquiteto da cultura grega antiga e da 

civilização humana. Só Deus consola esta humanidade, só Deus Se 

importa com esta humanidade dia e noite. O desenvolvimento e o 

progresso humanos são inseparáveis da soberania de Deus, e a 

história e o futuro da humanidade são indissociáveis dos projetos 

divinos. […] Se a humanidade deseja ter um bom destino, se um país 

deseja ter um bom destino, o homem deve curvar-se diante de Deus 

em adoração, arrepender-se e confessar diante de Deus, caso 

contrário o destino e o futuro do homem acabarão inevitavelmente 

em catástrofe” (de ‘Deus preside o destino de toda a humanidade’ em “A 

Palavra manifesta em carne”). Essa passagem me ajudou a perceber que o 
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destino de todas as pessoas está nas mãos de Deus e que Deus é a fonte da vida 

humana. As pessoas podem ter um bom destino apenas se vierem para diante 

de Deus, se seguirem a Deus e adorarem a Deus. Quando as pessoas se afastam 

de Deus, resistem e abandonam a Deus e, em vez disso, confiam em Satanás, 

elas estão se entregando a Satanás. Como resultado, elas serão prejudicadas e 

pisoteadas por Satanás e estarão sujeitas a desastres sem fim e sofrimento sem 

limites. É assim que as pessoas se prejudicam e causam sua própria morte. 

Naquele momento, percebi quão tola, cega e deplorável eu tinha sido. Vi que 

minhas opiniões sobre conhecimento e ciência eram todas apenas veneno, 

apenas ferramentas que Satanás usou para me corromper. Durante todos esses 

anos, eu estava sendo envenenada pelo diabo, e agora eu me arrependia 

imensamente disso. No fundo do meu coração, experimentei um verdadeiro 

anseio por Deus. Eu estava disposta a agir como o povo de Nínive registrado na 

Bíblia, a me jogar no chão na frente de Deus para confessar e me arrepender. 

Eu queria deixar para trás todos os meus caminhos maus e aceitar a orientação 

e o sustento que Deus fornecia. Queria seguir a Deus e adorá-Lo. Assim, pedi 

ativamente que me fossem atribuídos deveres de anfitriã na igreja. Em minhas 

interações com os irmãos e irmãs, ninguém me desprezava ou depreciava por 

causa da minha doença. Na verdade, eles me deram muita ajuda e apoio, e eu 

sempre senti que estava cercada de seu amor sincero. 

Após algum tempo, minha doença ainda não tinha melhorado, e, assim, 

comecei a fazer exigências a Deus, pedindo que Deus me ajudasse a melhorar. 

Mas as irmãs compartilharam o seguinte comigo: “Deus é o Criador de todas as 

coisas, e nós somos os seres criados, assim, não importa como Deus nos trate, 

devemos aceitar Suas orquestrações e arranjos. Se pedimos coisas de Deus, 

demonstramos apenas a nossa irracionalidade. Curar doenças, expulsar 

demônios e realizar milagres fazia parte da obra de Deus durante a Era da Graça, 

mas agora estamos na Era do Reino, e a obra principal de Deus agora é realizar 

tudo através de Suas palavras, é usar palavras para purificar e transformar o 

caráter corrupto das pessoas. Deus quer nos transformar em pessoas que 

obedecem a Ele, que são leais a Ele, que O conhecem e O amam, para que Ele 

possa levar um grupo desse tipo de pessoas para a próxima era. O que Deus 

quer é o amor e a obediência que as pessoas demonstram naturalmente uma 

vez que vêm a conhecer a Deus. Ele não quer que as pessoas O sigam por causa 
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de um senso de gratidão pela cura de sua doença. Como dizem as palavras de 

Deus: ‘As pessoas creem que, quando Deus salva o homem, Ele o faz 

tocando-o e fazendo com que ele Lhe entregue o coração por meio 

de Suas bênçãos e Sua graça. Ou seja, ao tocar o homem, Ele o salva. 

Uma salvação como essa é uma salvação na qual ocorre uma troca. 

Só quando Deus lhe conceder cem vezes mais, o homem se 

submeterá ao nome de Deus e se esforçará para fazer o bem por 

Deus e trazer-Lhe glória. Essa não é a vontade de Deus para a 

humanidade. Deus veio operar na terra para salvar a humanidade 

corrupta — não há falsidade nisso; não fosse assim, Ele certamente 

não teria vindo fazer Sua obra em pessoa. No passado, Seu meio de 

salvação foi mostrar extremo amor e compaixão, tanto que Ele deu 

tudo de Si a Satanás em troca pela humanidade inteira. Hoje em 

nada se parece com o passado: Hoje, a salvação de vocês ocorre no 

tempo dos últimos dias, durante a classificação de todos conforme a 

espécie; o meio de sua salvação não é amor nem compaixão, mas 

castigo e julgamento a fim de que o homem possa ser salvo de forma 

mais completa’ (de ‘Vocês devem pôr de lado as bênçãos do status e entender 

a vontade de Deus para a salvação do homem’ em “A Palavra manifesta em 

carne”). Assim, devemos analisar e entender como somos motivados por um 

desejo de bênçãos e como nosso relacionamento com Deus é transacional. 

Devemos também ler mais das palavras de Deus e implementá-las em nossa 

vida, aceitar o julgamento e castigo das palavras de Deus, aceitar o tratamento, 

a poda, as provações e os refinamentos e buscar alcançar purificação e 

transformação em nosso caráter corrupto. Se a nossa doença melhorará, isso 

está nas mãos de Deus, e nós devemos nos submeter aos arranjos e 

orquestrações de Deus”. 

Através da comunicação das irmãs, vim a entender que apenas desfrutar 

da graça de Deus não basta para mudar nosso caráter satânico. Nós só podemos 

nos livrar do nosso caráter corrupto, recuperar nossa consciência e razão e 

assim alcançar a salvação de Deus e nos tornar compatíveis com Sua vontade se 

aceitarmos o julgamento e castigo de Deus. Todos aqueles cristãos que não 

aceitam a obra de Deus dos últimos dias podem muito bem receber a graça 

abundante de Deus, mas eles ainda vivem num ciclo de cometer e confessar 
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pecados. Isso se deve ao fato de que seu caráter corrupto não foi purificado, e 

assim eles viajam por aí e se despendem com o objetivo de ganhar as bênçãos e 

a graça de Deus. Em outras palavras, querem fazer um acordo com Deus e, 

assim, jamais ganharão Sua aprovação. Quando entendi a vontade de Deus, 

parei de pedir que Deus curasse a minha doença e, em vez disso, assumi o 

compromisso firme de crer em Deus e de adorá-Lo, independentemente do 

desenvolvimento da minha doença. Eu me comprometi a cumprir os meus 

deveres como um ser criado, a buscar verdades e o conhecimento de Deus com 

mais sinceridade, a livrar-me dos meus caracteres corruptos e a viver como um 

verdadeiro ser humano a fim de satisfazer a Deus. Uma vez que comecei a 

colocar tudo isso em prática, senti uma grande libertação em meu coração e não 

me senti mais amarrada ou limitada pela dor da minha doença e deixei de sentir 

tanto medo da morte. Tudo que eu queria era entregar-me completamente a 

Deus e obedecer às Suas ordens e arranjos. 

Depois disso, eu me reunia frequentemente com os irmãos e irmãs para ler 

as palavras de Deus, comungar sobre verdades e cantar hinos de louvor a Deus. 

Sentia que meu coração tinha sido muito enriquecido, e com esse 

enriquecimento veio uma diminuição do meu sofrimento. Ainda mais 

misterioso foi que, quase sem perceber, a dormência em minhas pernas 

começou a desaparecer, e, aos poucos, comecei a recuperar a capacidade de 

andar e, eventualmente, pude até dispensar a cadeira de rodas. Ainda mais 

inesperado foi que, certo dia, minha visão voltou repentinamente, e eu consegui 

ver as palavras impressas nos livros das palavras de Deus. Finalmente consegui 

ver as palavras de Deus! Eu não pude acreditar, mas eu realmente tinha 

experimentando um milagre. A alegria que senti no meu coração era 

indescritível, e assim orei continuamente a Deus, agradecendo e louvando a Ele. 

Quando, animada, contei as boas notícias ao meu marido, ele foi tomado de 

emoção. Com lágrimas nos olhos, ele exclamou repetidas vezes: “Obrigado, 

Deus! Obrigado, Deus!” Sim, é verdade — eu me submeti apenas um pouco a 

Deus, e Deus me concedeu essa grande bênção. Senti profundamente como, 

mesmo que a obra de Deus dos últimos dias não envolva a realização de 

milagres, a autoridade das palavras de Deus ultrapassa em muito a autoridade 

dos milagres de Deus. Deus é realmente o Deus onipotente, o Deus que ama as 

pessoas! 
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Certo dia, meu marido passou pelo hospital municipal e se deparou com o 

médico que tinha sido o responsável primário pelo meu tratamento. O médico 

perguntou como estava indo o tratamento da minha doença renal e se eu estava 

fazendo diálise. Meu marido respondeu: “Ela não fez diálise, mas sua condição 

já está melhorando. Ela consegue andar e consegue também ver!” O médico 

ficou surpreso e disse: “Bem, isso é um milagre. Pensei que ela já estaria fazendo 

diálise por um bom tempo”. 

Hoje em dia, levo uma vida normal. Todos os meus parentes, amigos e 

vizinhos expressam sua surpresa e dizem coisas como: “Nunca imaginei que sua 

condição melhoraria tão rapidamente. Você parece uma pessoa normal, tanto 

física quanto mentalmente!” Sempre que ouço algo assim, digo algumas 

palavras de gratidão a Deus em silêncio: “Deus, durante toda a minha vida, 

jamais me esquecerei do amor que Tu demonstraste a mim e da Tua salvação. 

Mesmo que não haja nada que eu possa fazer por Ti, eu decido seguir-Te, 

adorar-Te e cumprir o meu dever como um de Teus seres criados pelo resto da 

minha vida para retribuir o Teu amor”. Eu estava profundamente corrompida, 

não tinha reconhecido a existência de Deus no passado e tinha recusado a 

salvação de Deus repetidas vezes, mas Deus não só não usou minhas 

transgressões contra mim, Ele também me salvou de maneira verdadeiramente 

magnífica. Ganhei uma porção imensa da misericórdia de Deus e sei que sou 

totalmente indigna de tal graça. Essas experiências poderosas e duradouras me 

mostraram que a ciência e o conhecimento não conseguem salvar as pessoas e 

que só lhes trazem sofrimento, medo e morte sem fim. Apenas o Criador e o 

Governador de tudo no universo pode dar a vida aos humanos e o sustento que 

necessitam. Deus é o único fundamento para a sobrevivência da humanidade e 

é sua única esperança e redenção. A única esperança das pessoas de terem um 

bom destino é adorar a Deus. Agradeço a Deus por me salvar — uma pessoa que 

havia sido profundamente enganada por Satanás e esteve próxima da morte — 

da influência de Satanás. Deus me trouxe de volta para a vida e me trouxe de 

volta para diante Dele, o Criador de todas as coisas. Agora, trilho a senda 

brilhante da vida! 
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