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Quem é Este Melquisedeque? Nº 88 
As Cores da Grande Fonte da Vida – A Fundação de Pedras 

4 de novembro, 2001 

Por Brian Kocourek 

 

1 I Pedro 2:4-9 E, chegando-vos para Ele, pedra viva, reprovada, na verdade, pelos 
homens, mas para com Deus eleita e preciosa, vós também, como pedras vivas, sois edificados 
casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por 
Jesus Cristo. Por isso também na Escritura se contém: Eis que ponho em Sião a pedra principal 
da esquina, eleita e preciosa; e quem nela crer não será confundido. E assim para vós, os que 
credes, é preciosa, mas, para os rebeldes, A pedra que os edificadores reprovaram, essa foi a 
principal da esquina, e uma pedra de tropeço e rocha de escândalo, para aqueles que tropeçam 
na Palavra, sendo desobedientes; para o que também foram destinados. Mas vós sois a geração 
eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes 
Daquele que vos chamou das trevas para a Sua maravilhosa luz. 
 
2 Pelas últimas semanas temos vindo a estudar os atributos da Vida de Deus surgindo em 
uma expressão de cores da Grande Fonte Vivificante de Vida, Deus em e antes do princípio. Nós 
examinamos o que essas cores representam, e salientamos que os atributos de Deus foram 
representados nessas cores específicas. Depois nós trouxemos essas cores para a Aliança do 
Arco-íris de Deus com o homem, e mostramos o idioma de contrato que cada cor representava. 
Nós olhamos para a forma como cada cor era, na verdade, uma declaração completa de Deus, 
como se cada faixa de cor expressasse uma certa porção do grande Contrato entre Deus e o 
homem. Depois nós olhamos para essas cores como elas foram representadas nas pedras do 
peitoral. Examinamos as pedras e mostramos o seu significado, e de como cada uma 
representava uma tribo de Israel e os atributos de vida que cada tribo representava. E, finalmente, 
foi examinada a relação que aquelas pedras do peitoral possuíam com o Urim e Tumim. A 
maioria dos estudiosos concorda que o Urim e Tumim deve ser traduzido como “Luz” e 
“Perfeição”. Mas na Vulgata, também vimos que o URIM é traduzido como DOUTRINA 
significando “ensino” e “instrução”. Portanto, vemos a perfeita luz, ou melhor, a Luz-Perfeição 
ou Doutrina-Perfeição representados na relação entre estas duas pedras e as pedras do peitoral de 
Deus que representa o Seu povo. Finalmente verificamos que as palavras hebraicas Urim e 
Tumim, começavam com a primeira letra e terminavam com a última letra do alfabeto hebraico, 
representando o ministério Alfa e Ômega da Palavra. 
 

3 Esta manhã eu gostaria de encerrar esta série tomando estas 12 pedras e mostrar como 
cada uma é representada na Fundação da Nova Jerusalém. Por favor, não se esqueça de quando 
lemos que cada pedra representava os atributos da vida em cada uma das 12 tribos, e que agora 
representam os filhos de Deus como Pedro havia tão maravilhosamente nos representado como 
pedras vivas. 

 

4 As Pedras Fundamentais da Nova Jerusalém 
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5 I Tessalonicenses 4:14-18 Porque, se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim 
também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com Ele. Dizemo-vos, pois, isto, 
pela Palavra do Senhor: que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não 
precederemos os que dormem. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com voz 
de arcanjo, e com a trombeta de Deus; e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. 
Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a 
encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos 
uns aos outros com estas palavras.  
 

6  Apocalipse 21:1-3 E vi um novo céu, e uma nova terra. Porque já o primeiro céu e a 
primeira terra passaram, e o mar já não existe. E eu, João, vi a santa cidade, a Nova 
Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para o seu 
marido. E ouvi uma grande voz do céu, que dizia: Eis aqui o tabernáculo de Deus com os 
homens, pois com eles habitará, e eles serão o Seu povo, e o mesmo Deus estará com eles, e será 
o seu Deus.  

 

7  Devemos ser um povo tão grato por conhecer a esperança da Sua vocação que ancora a 
nossa alma, sabendo que a Sua presença está conosco agora, tendo descido com um Alarido, que 
é uma Mensagem, e sabendo que a Mensagem é para preparar-nos em Sua Presença e com a Sua 
Presença para entrarmos em uma união viva com Ele por toda a eternidade. E ouvi uma grande 
voz do céu, que dizia: Eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e 
eles serão o Seu povo, e o mesmo Deus estará com eles, e será o seu Deus. 
 

8 Portanto, quando lemos sobre esta Nova Jerusalém, não devemos pensar em termos de 
uma montanha Sagrada ou de uma Cidade Santa, mas deveríamos pensar em termos de um Povo 
Santo santificado pela presença de um Deus Santo. E um povo que se chama pelo Seu Nome 
habitando em união com Ele, na Gloriosa Luz de sua Presença Shekiná por toda a eternidade. É 
assim que nos é dito: E eu, João, vi a santa cidade, a Nova Jerusalém, que de Deus descia do 
céu, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. 

 

9 Esta manhã nós descobriremos isso em nosso estudo das pedras fundamentais desta Nova 
Jerusalém, tal como fomos representados nas pedras do peitoral, assim também somos 
representados nestas pedras fundamentais que se dizem serem pedras vivas, ou pedras que se 
tornam vivas pela Pedra viva, Cristo Jesus. Agora vamos continuar a ler. 
 

10 Apocalipse 21:1-7 E vi um novo céu, e uma nova terra. Porque já o primeiro céu e a 
primeira terra passaram, e o mar já não existe. E eu, João, vi a santa cidade, a Nova Jerusalém, 
que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. E ouvi 
uma grande voz do céu, que dizia: Eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles 
habitará, e eles serão o Sseu povo, e o mesmo Deus estará com eles, e será o seu Deus. E Deus 
limpará de seus olhos toda a lágrima; e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem 
dor; porque já as primeiras coisas são passadas. E o que estava assentado sobre o trono disse: 
Eis que faço novas todas as coisas. E disse-me: Escreve; porque estas palavras são verdadeiras 
e fiéis. E disse-me mais: Está cumprido. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. A quem 
quer que tiver sede, de graça lhe darei da fonte da água da vida. (Agora lembre-se que as sete 
cores ou o contrato da Vida foi representado e expressado naquela Fonte de vida. E ele está 
falando do tempo que está se aproximando, quando na realidade iremos receber o que o contrato 
nos promete, e aqui está). Quem vencer, herdará todas as coisas; e Eu serei seu Deus, e ele será 
Meu filho.  

 

11 Observe, Deus está falando da conclusão desta grande história, da adoção e da colocação 
dos filhos. Paulo também fala disso em Efésios, capítulo 1:17-23. 
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Para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em Seu 
conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação; tendo iluminados os olhos do vosso 
entendimento, para que saibais qual seja a esperança da Sua vocação, e quais as riquezas da 
glória da Sua herança nos santos; e qual a sobreexcelente grandeza do Seu poder sobre nós, os 
que cremos, segundo a operação da força do Seu poder, que manifestou em Cristo, 
ressuscitando-O dentre os mortos, e pondo-O à Sua direita nos céus. Acima de todo o 
principado, e poder, e potestade, e domínio, e de todo o nome que se nomeia, não só neste 
século, mas também no vindouro; e sujeitou todas as coisas a Seus pés, e sobre todas as coisas 
O constituiu como cabeça da igreja, que é o Seu corpo, a plenitude Daquele que cumpre tudo em 
todos.  
 

12 Observe, esta plenitude Daquele que cumpre tudo está representada nesta Nova 
Jerusalém, que é dito ser como uma esposa ataviada para o seu marido. Será, então, só para a 
Noiva, como Ela é a pedra vivificada pela Pedra vivificante, Cristo. 
 

13 Apocalipse 21:8 Mas, quanto aos tímidos, e aos incrédulos, e aos abomináveis, e aos 
homicidas, e aos fornicadores, e aos feiticeiros, e aos idólatras e a todos os mentirosos, a sua 
parte será no lago que arde com fogo e enxofre; o que é a segunda morte. (Eles não terão parte 
desta Grande Cidade de crentes, que são os filhos e filhas de Deus.) E veio a mim um dos sete 
anjos que tinham as sete taças cheias das últimas sete pragas, e falou comigo, dizendo: Vem, 
mostrar-te-ei a esposa, a mulher do Cordeiro. (Agora, observe que este é o sétimo anjo com as 
sete últimas pragas. Eu não tenho tempo para entrar nisso, mas o estudo sobre as pragas você 
pode encontrar no âmbito dos estudos do Fim dos Tempos em www.Messagedoctrine.net. Agora 
observe, tudo isso ocorre após essas pragas terem sido soltas sobre a terra e a terra ser destruída.) 
E levou-me em espírito a um grande e alto monte, e mostrou-me a grande cidade, a santa 
Jerusalém, que de Deus descia do céu. E tinha a glória de Deus; e a sua luz (Agora note que 
isso se dirige a esta Nova Jerusalém quanto a ela, e isso é importante porque quando a Escritura 
fala em termos de uma mulher, isso sempre representa uma igreja. E esta igreja, esta Noiva...) 
era semelhante a uma pedra preciosíssima, como a pedra de jaspe, como o cristal. (Agora 
lembre-se, Cristo é a pedra preciosa que foi rejeitada pelos construtores, e Ele tornou-Se da pedra 
fundamental para a pedra angular, e ao fazê-lo, Ele passou de pedra de sardônia que é vermelho, 
para o jaspe que é amarelo esverdeado ou âmbar, que também é a cor da Coluna de Fogo. E ela, 
Sua Noiva é dito ser como esta pedra de jaspe. Ela é como Ele, pois ela é carne da Sua Carne e 
osso dos Seus Ossos, pois Ela é a Palavra e Palavra manifestada. Vestindo a vestimenta da 
Palavra, e ungida com o manto de Sua eterna presença) E tinha um grande e alto muro com doze 
portas, e nas portas doze anjos, (Pequenos, significando mensageiros) e nomes escritos sobre 
elas, que são os nomes das doze tribos dos filhos de Israel. Do lado do levante tinha três portas, 
do lado do norte, três portas, do lado do sul, três portas, do lado do poente, três portas. E o 
muro da cidade tinha doze fundamentos, e neles os nomes dos doze apóstolos do Cordeiro. 
(Observe que aqui existem doze fundações e cada fundação tem o nome dos doze apóstolos. Isso 
é importante lembrar porque vamos chegar ao significado destas doze fundações em pouco 
tempo para o nosso estudo.) E Aquele que falava comigo tinha uma cana de ouro, para medir a 
cidade, e as suas portas, e o seu muro. (Observe que este que está falando é o arquiteto-chefe da 
Cidade, cujo arquiteto e construtor é Deus. Portanto é Aquele que projetou a Cidade e Ele tinha 
um instrumento de medição na mão para garantir que as dimensões da Cidade e todos os detalhes 
estivessem em ordem). E a cidade estava situada em quadrado; e o seu comprimento era tanto 
como a sua largura. E mediu a cidade com a cana até doze mil estádios; e o seu comprimento, 
largura e altura eram iguais. E mediu o seu muro, de cento e quarenta e quatro côvados, 
conforme a medida de homem, que é a de um anjo. E a construção do seu muro era de jaspe, e a 
cidade de ouro puro, semelhante a vidro puro. (lembre-se, o ouro representa divindade, portanto, 
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a cidade que representa a Noiva é agora a Divindade, o Deus da vida que vem ao completo 
círculo de Filhos e Filhas) E os fundamentos do muro da cidade estavam adornados de toda a 
pedra preciosa. 
 

14 Agora, aqui está onde encontramos as pedras novamente. As mesmas pedras que temos 
vindo a estudar, que carregam dentro de si certas cores da Fonte da Viva. Neste versículo da 
Escritura existem três coisas faladas que eu gostaria de chamar à nossa atenção. Vamos lê-los de 
novo e eu vou enumerá-los enquanto eu as leio. 
 

15 E 1) os fundamentos do muro da cidade estavam adornados de toda a 2) pedra preciosa. 
 

16 Vamos começar por analisar os “fundamentos”, que é Nº. 1) do grego “Themelios” {los-
el'-ee-os}- fundação 1) estabelecido como uma fundação, a fundação (de um edifício, muro, 
cidade), metaforicamente, as fundações, princípios, primeiros princípios, de instituição ou 
sistema de verdade. 
 

17 Fundação significa “principal”, ou a primeira coisa. Em Provérbios 4:7 A sabedoria é a 
coisa principal; adquire pois a sabedoria, emprega tudo o que possuis na aquisição de 
entendimento. 
 

18 Em Hebreus 11:8-10 verificamos que Abraão buscando por esta cidade que tem 
fundamentos, sabedoria... pois o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. 

Pela fé Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por 
herança; e saiu, sem saber para onde ia. Pela fé habitou na terra da promessa, como em terra 
alheia, morando em cabanas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Porque 
esperava a cidade que tem fundamentos, da qual o artífice e construtor é Deus.  

 

19 Lembre-se, lemos que havia doze fundações nesta cidade e os nomes dos doze apóstolos 
estavam nelas. As pedras fundamentais representavam a doutrina dos apóstolos. 
 

20 Efésios 2:19-22 Assim que já não sois estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos 
dos santos, e da família de Deus; edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, 
de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina; no qual todo o edifício, bem ajustado, 
cresce para templo santo no Senhor. No qual também vós juntamente sois edificados para 
morada de Deus em Espírito.  
 

21 As Setenta Semanas de Daniel de (6/08/1961) § 133 Agora observe, a era da igreja... 
Ouça com atenção agora. Não perca isto. A era da igreja veio a partir do início da Reforma, de 
Lutero, lá atrás nos tempos onde as pedras da fundação foram colocadas, que era a doutrina 
dos apóstolos. 
 

22 Por que Não Somos Uma Denominação? (27/09/1958) § 64 Agora observe. E a besta 
que era e já não é... é o oitavo, e é dos sete... (a natureza do sétimo)... e vai à perdição. 
Qualquer um sabe o que “perdição” significa, é “inferno”. E observe onde ele subiu: do 
inferno. O que é isso? O poço do abismo. Não há nenhuma base para a doutrina católica. Não 
há nenhuma Bíblia para a doutrina católica. 
 

23 Para Quem Iremos Nós? (04/06/1960) § 52 Eu sei que está quente. Nós não temos 
muito tempo. Quantos crêem que essas afirmações são verdadeiras? Não há outra maneira de 
voltar; não há outra maneira. Bem, como você pode ter certeza? Eu já condenei a igreja como 
uma organização. Eu já condenei a base em que está construída, sobre a doutrina de bispos e 
assim por diante. “Tendo aparência de piedade, e negando a eficácia dela”. Porque eles não 
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crêem em cura divina; eles não crêem no batismo do Espírito Santo. Eles não crêem nas 
doutrinas do Evangelho Completo. Eles são uma denominação. 
 

24 Perguntas e Respostas Sobre Hebreus Parte 3 (06/10/1957) Agora, estas doze pedras 
eram doze fundamentos que foram iniciados a partir de Rúben e Gade, e até Benjamin: doze 
tribos, doze pedras. E aquelas pedras no templo, na Nova Jerusalém celestial, cada fundação 
será colocada sobre um dos patriarcas. Agora observe, observe as pedras. Agora, você irá 
observar que os patriarcas refletiram direito em outra coisa, apenas em outra pergunta. 

 
 

25 A Aliança de Abraão Confirmada (10/02/1961) §§ 39-40 Mas repare na construção da 
pirâmide... Agora, preste atenção nisto. Você tem uma nota de um dólar no bolso? Eu – eu acho 
que eu tenho uma. Então, se você notar na parte de trás de sua nota de um dólar, por que eles 
tem a pirâmide que diz: “O grande selo”? Você já percebeu em seu dólar americano? Uh-huh. 
O grande selo... Observe sobre essa pirâmide também, como que isso começa na parte inferior e 
continua a subir assim, menor e menor. E você notou que a pedra angular nem mesmo está 
sobre ela. Nem está a pirâmide coberta em cima. Por quê? O ponto culminante foi rejeitado, 
Jesus Cristo, a Cabeça dela, exatamente correto. Agora, observe, na era luterana, o que 
vivemos? Justificação, até aqui, na parte inferior, aplainando as pedras fundamentais, Lutero. 
Wesley, que acreditava na santificação, a entrar em minoria. O pentecostes, ainda o batismo do 
Espírito Santo, em minoria. Mas observe, a igreja que sai direto para o fim disso, bem no final 
disso, essa igreja vai ter que ser tão perfeita quanto o ministério de Jesus Cristo, até quando 
essa pedra vem, ela se coloca bem diretamente na ranhura. Oh, aleluia, oh. Se você puder 
captar isso e entender sobre o que estou falando... O próprio ministério que Jesus Cristo estava 
fazendo aqui na terra, quando isso volta, o mesmo ministério no pentecostes não precisará 
ampliar-se em uma organização, mas moldar-se em Cristo, até que a pedra de esquina e a igreja 
se encaixem uma na outra. E eles estão tão acimentados, até que você não consegue sequer 
tomar uma lâmina de barbear e ir em volta e encontrar uma rachadura onde eles foram 
reunidos. E é assim que a igreja tem que vir, tão parecida com Cristo. E olhe o que temos que 
fazer então. Cortado e circuncidado e talhado, e formado e moldado à imagem de Jesus Cristo 
até que a igreja e a cobertura estejam bem juntos. Olhe para a minha mão sobre uma sombra na 
parede. Quando ela está longe de mim, está espalhada. Quando ela vem, ela se torna mais perto. 
Não existem dedos grandes, está ficando cada vez menor e menor, ficando mais e mais escuro, 
mais e mais escuro, até que a sombra, o negativo e o positivo se torna um. E é dessa maneira 
que é na vinda, a igreja tem que moldar-se até que ela não tenha nenhuma mancha e nenhuma 
ruga nela. Amém. Aí está aquela segunda Bíblia. 
 

26 O Mensageiro do Entardecer (16/01/1963) § 225 Que classe de mensageiro Deus 
enviaria para estes últimos dias? Eu lhe direi isto, meu irmão, como seu irmão e conservo 
esperando por este dia chegar, ele seria a mesma classe de mensageiro que veio em outro 
tempo. A mesma classe! Ele traria a igreja de volta à Palavra. Deus, deixa-nos estabelecer um 
fundamento para isto antes que esteja aqui. Antes que Ele venha, deixa-nos colocar um 
fundamento e sermos pedras cortadas, prontos para nos colocar ombro a ombro com ele quando 
Deus o enviar, porque Ele prometeu que o faria. 
 

27 Perguntas e Respostas Sobre Hebreus Parte 3 (06/10/1957) Rapidamente para as 
nossas outras perguntas, as perguntas agora que vão para a Georgia... 

O que as pedras em – representam em Apocalipse 21:19 e 20? 
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Se vocês quiserem tomar o seu tempo para abrir suas bíblias, o qual nós não temos muito 
tempo agora, mas eu tentarei respondê-las rapidamente. Apocalipse 20, creio que é 21:19 e 20. 
Sim. Tudo bem, ali você descobrirá que ele estava falando das pedras que estavam no edifício. E 
as pedras eram fundações. Se você observar... Eu realmente creio que você tem isto ali, irmão 
Neville. E cada pedra era uma fundação. Não uma pedra uma fundação e as outras...  Mas cada 
pedra era uma fundação. Cada pedra era uma constante fundação. E ali havia doze pedras. E se 
você observar aquelas doze pedras, dada a cada...  começando primeiro com jaspe, e sardes, e 
assim sucessivamente, representando cada pedra. 

 

28 Na Bíblia ali você descobrirá que foram chamadas determinadas pedras. Algumas delas 
um pouco diferentes, você nunca ouviu sobre isto. Se você olhar de volta no dicionário você 
descobrirá que é a mesma pedra, só um nome diferente muda. Mas ele começa com – com jaspe. 
Jaspe era a pedra de – de Benjamin – ou a pedra de, oh, o primeiro filho, Rubem. A primeira 
pedra foi Rubem, que era jaspe. A última pedra foi Benjamim, a última pedra do topo. Agora, 
estas doze pedras que foram colocadas nas fundações, elas – aquelas doze pedras penduradas 
no peitoral de Arão. E elas – ele representa... Ele era o sumo sacerdote daquelas – daquelas 
tribos. Cada uma de suas pedras preciosas aqui dentro, nesta – nesta tábua... e quando estas 
pessoas viam este peitoral, elas reconheciam que Arão era o sumo sacerdote de todas a tribos, 
quando viam a pedra preciosa naquele tábua. 
 

29 Agora, quando recebemos nesta manhã na mensagem do irmão Neville. E como muitas 
vezes eles trouxeram o Urim Tumim. Você vê isto mencionado na Bíblia da forma que eles 
conheciam se sua mensagem era verdadeira ou não. Aquelas pedras, quando elas iam dizer o 
que o homem havia dito, o profeta profetizou, e todas aquelas pedras refletiam juntas. Aquilo 
fazia uma conglomeração de luz que parecia safira, jaspe e carbúnculo, e todas aquelas outras 
pedras refletindo sua luz; aquilo fazia um imenso e grande lindo arco-íris colorido que mesclava 
a coisa toda. Agora, agora, no dia em que aquele Urim Tumim foi levado com aquele 
sacerdócio, agora esta Bíblia é o Urim Tumim de Deus hoje. E quando o pregador prega, talvez 
não deve ser só um lugarzinho aqui, e é nisto tudo que ele coloca suas esperanças; deve ser toda 
a Bíblia refletindo a mensagem que aquele homem está pregando. Esta é a coisa. Não apenas 
um lugar, e dizer: “Bem, a Bíblia diz isto.” Oh, claro, ela diz muitas coisas. Mas você deve 
colocar tudo isto junto. E quando o Espírito de Deus vem e entra na – na Palavra, Ela reúne 
tudo e reflete uma imensa Luz, e esta Luz é Jesus Cristo. Amém. 
 

30 Agora, essas doze pedras eram as doze fundações que começaram de Rubem, e Gade e 
seguindo até Benjamim: doze tribos, doze pedras. E aquelas pedras no templo, na Nova 
Jerusalém celestial, cada fundação será posta sobre um dos patriarcas. Agora, observe, observe 
as pedras. Agora, você vai ver aqueles patriarcas refletidos bem em outra coisa, exatamente na 
outra pergunta. 
 

31 Lucas 14:28-30 Pois qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro a 
fazer as contas dos gastos, para ver se tem com que a acabar? Para que não aconteça que, 
depois de haver posto os alicerces, e não a podendo acabar, todos os que a virem comecem a 
escarnecer dele, dizendo: Este homem começou a edificar e não pôde acabar. (Existe um preço 
a pagar). 

 

32 Lucas 6:47-49 Qualquer que vem a Mim e ouve as Minhas Palavras, e as observa, Eu 
vos mostrarei a quem é semelhante: É semelhante ao homem que edificou uma casa, e cavou, e 
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abriu bem fundo, e pôs os alicerces sobre a rocha; e, vindo a enchente... (lembre-se que somos 
alertados nas Escrituras que Satanás virá como uma inundação, estes são os julgamentos em 
abundância) bateu com ímpeto a corrente naquela casa, e não a pôde abalar, porque estava 
fundada sobre a rocha. (Em Cristo, a rocha sólida eu me firmo, todo o restante do terreno é 
areia movediça, o restante do terreno é areia movediça.) Mas o que ouve e não pratica é 
semelhante ao homem que edificou uma casa sobre terra, sem alicerces, na qual bateu com 
ímpeto a corrente, e logo caiu; e foi grande a ruína daquela casa.  
 

33 A diferença entre os dois não é a fundação em si, mas onde essa fundação está colocada. 
Lúcifer e Miguel tinham peitorais feitos com pedras preciosas, e até mesmo os dois tinham nove 
pedras em comum. Mas o peitoral era usado sobre o coração, e tudo dependia sobre qual coração 
ele estava. Paulo teve o cuidado de não pregar onde outro homem já havia estabelecido uma 
base. 
 

34 Romanos 15:20 E desta maneira me esforcei por anunciar o evangelho, não onde Cristo 
foi nomeado, para não edificar sobre fundamento alheio. 

 

35 I Coríntios 3:10-23 Segundo a graça de Deus que me foi dada, pus eu, como sábio 
arquiteto, o fundamento, e outro edifica sobre ele; mas veja cada um como edifica sobre ele. 
Porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. E, 
se alguém sobre este fundamento formar um edifício de ouro, prata, pedras preciosas, madeira, 
feno, palha, a obra de cada um se manifestará; na verdade o dia a declarará, porque pelo fogo 
será descoberta; e o fogo provará qual seja a obra de cada um. Se a obra que alguém edificou 
nessa parte permanecer, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá 
detrimento; mas o tal será salvo, todavia como pelo fogo. Não sabeis vós que sois o templo de 
Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o 
destruirá; porque o templo de Deus, que sois vós, é santo. Ninguém se engane a si mesmo. Se 
alguém dentre vós se tem por sábio neste mundo, faça-se louco para ser sábio. Porque a 
sabedoria deste mundo é loucura diante de Deus; pois está escrito: Ele apanha os sábios na sua 
própria astúcia. E outra vez: O Senhor conhece os pensamentos dos sábios, que são vãos. 
Portanto, ninguém se glorie nos homens; porque tudo é vosso; seja Paulo, seja Apolo, seja 
Cefas, seja o mundo, seja a vida, seja a morte, seja o presente, seja o futuro; tudo é vosso, e vós 
de Cristo, e Cristo de Deus. 

 

36 Perguntas e Respostas (23/08/1964) E agora, se você observar em sua nota americana 
de um dólar, essa grande pedra angular: um olho, diz: “O Grande Selo”. Isso virá. E notem 
essas pedras... Alguma vez alguém aqui esteve nas pirâmides do Egito? Bem, se você notar... há 
aí, existem mãos lá atrás. Tudo bem. Essas pedras estão postas aí tão perfeitas, e esse pico onde 
a semelhança de cúpula em cima dela, quando vier essa pedra será como um grande diamante 
encaixando aí mesmo verdadeiramente perfeito nela. Agora, essa pedra não encaixaria aí 
embaixo nesse fundamento do fundo, tão pouco se encaixará no segundo fundamento ou no 
terceiro fundamento. Unicamente se encaixará no fundamento de cima quando todo edifício 
houver sido enquadrado à pedra. E Jesus não pode vir até que a Igreja, um corpo de crentes e o 
ministério que Ele uma vez...?... terá que ser o mesmo então para... E logo isso traz... “para que 
não fossem aperfeiçoados sem nós”.  Paulo disse, Hebreus 11, “Sem nós eles não podem ser 
aperfeiçoados” Eles têm que ter este ministério para ressuscitar aos luteranos, aos wesleyanos e 
a todos aqueles através de suas eras. Quando isto vier, quando essa parte do – onde se 
congregarem as águias... “onde estiver o corpo morto, se ajuntarão as águias”, era a pergunta. 
Oh, é justo, perfeito. Eu espero que isso haja respondido a pergunta. 
 
Tradução: Diógenes Dornelles 
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