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50 
Now this I say (…this I confidently assert),  

brethren,  

that flesh and blood cannot inherit the 

kingdom of God (…Romans 14:17 says, The 
kingdom of God is not a matter of eating and 
drinking; but of rightness, joy and peace in the 
Holy Spirit);  

neither doth corruption (…as Dr. Dallas 
Willard said, the breaking apart; the disruptions 
and eruptions and interruptions… we all 
experience daily down here)   

neither doth corruption inherit 

incorruption. 

51 
Behold (…pay attention),  

I show you a mystery (…musterion; Paul 
uses the word 5 times in this letter… when he 
speaks of Christ Jesus who is the Wisdom of 
God… ordained before the world was formed; it 
was a secret kept even from the citizens living in 
eternity. Paul speaks of the stewards and 
caretakers of this mystery… which is no longer a 
mystery: Jesus Christ will head up the church He 
is building. But here, Paul tells us about a new 
facet of that mystery—once unknown); 

We shall not all sleep (…we will not all die; 
there will be a remnant of God’s people living 
that last day. We read about them in 1st 
Thessalonians 4),  

but we shall all be changed (…but we will all 
be transformed), 

52 
In a ‘moment’ (…atomos, only used here in 

the Bible. It’s where we get our word: atom… 
meaning the indivisible, uncut.   

 

50 
Mas digo isto (...aqui eu confiantemente 

afirmar), 
 

irmãos,  

que carne e sangue não podem herdar o 

reino de Deus (...Romanos 14:17 diz, O reino 
de Deus não é uma questão de comer e beber; 
mas de retidão, alegria e paz no Espírito Santo);  

nem a corrupção (...como Dr. Dallas Willard 
disse, a separação; as interrupções e erupções e 
rupturas... todos nós experimentamos aqui em 
baixo diariamente)  

nem a corrupção herdar a incorrupção. 

51 
Eis aqui (...presto atenção),  

vos digo um mistério (...musterion; Paulo usa 
a palavra 5 vezes nesta carta... quando ele fala 
de Jesus Cristo, que é a sabedoria de Deus... 
ordenado antes que o mundo foi formado; era 
um segredo mantido até mesmo de cidadãos 
que vivem na eternidade. Paulo fala dos 
mordomos e cuidadores este mistério... que não 
é mais um mistério: Jesus Cristo vai liderar a 
igreja que ele está construindo. Mas aqui, Paulo 
nos fala sobre uma nova faceta desse mistério 
— uma vez desconhecido); 

Nem todos dormiremos (....nem nós todos 
morrer; haverá um remanescente do povo de 
Deus vivendo em o último dia. Lemos sobre 
eles em 1st Tessalonicenses 4), 

mas todos seremos transformados (...mas 
vamos todos ser alterados), 

52 
num ‘momento’ (...atomos, usado somente 

aqui na Bíblia. É onde conseguimos nossa 
palavra: átomo... ou seja, o indivisível, sem cortes.  
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Our scientists may have split the atom; so 
then, they should have had enough sense to 
know… the atom was not what they split. Here, 
Paul is using a word representing… what is too 
small to divide), 

in ‘the twinkling’ of an eye (…in the blink of 
an eye),  

at the last ‘trump’ (…salpigx; the noun 
feminine word is used for the trumpets blowing... 
in the book of the Revelation. Matthew 24 
records: With a great sound of the trumpet, His 
angels shall gather the elect from the four winds 
of heaven; this word is also used in 1 
Thessalonians 4:16… when the Lord Jesus shall 
descend from heaven, with a shout; with the 
voice of an archangel and with the trump of 
God):  

for the ‘trumpet shall sound’ (…salpizo: this 
verb action word is… the sounding of a trumpet 
blast. And just an aside, the trumpet that will sound 
one day… ought to wake up ALL the disciples of 
the Lord to remember the 7 feast days of the Lord.  

If you ask the typical Christian church goer now 
days… who swears “they love Jesus”, Can you tell 
me: What are those 7 feast days which belong to 
the Lord? The answer you would receive is: Duh?! 
What?! Huh?! If you asked them: Where are the 7 
feast days which belong to the Lord… mentioned 
in the Bible? From 99.9% of them, still the answer 
would be: I don’t know!  

Well, the 7 feasts of the Lord are recorded in 
Leviticus 23: Of these feasts of the Lord, Paul 
reminds the Colossian church… those 7 feast 
days were shadows of things to come: only 
fulfilled in Jesus Christ. In other words, without 
Jesus Christ, those 7 feast days have NO 
meaning. In other words, Jesus will do something 
on each of those days. 

Nossos cientistas podem dividir o átomo, então, 
eles deveriam ter tido o bom senso de saber... o 
átomo era não o que eles se separaram. Aqui, o 
Paulo está usando uma palavra que representa... 
o que é muito pequeno para dividir), 
 

num abrir e ‘fechar’ de olhos (...em o piscar 
de um olho),  

ao som da última ‘trombeta’ (...salpigx; a 
palavra feminino substantivo é usada para as 
trombetas soprar... no livro da revelação. 
Matthew 24 registros: com um grande som de 
trombeta, seus anjos vamos reunir os eleitos dos 
quatro ventos do céu; Esta palavra também é 
usada em 1 Tessalonicenses 04:16... quando é 
que o Senhor Jesus deve descer do céu, com 
um grito; com a voz de um arcanjo e com a 
trombeta de Deus):  

porque a ‘trombeta soará’ (...salpizo: esta 
palavra de ação verbo é... o soando da trombeta. 
E só um aparte, a trombeta que soará um dia... 
deveria acordar todos os discípulos do Senhor 
para lembrar os 7 dias de festa do Senhor.  

Se você perguntar a igreja cristã típico frequentador 
agora os dias...  que jura "Eles amam Jesus", Pode 
dizer-me: O que são essas 7 dias de festa, que 
pertencem ao Senhor? A resposta que você recebe 
é: Duh ?! O que ?! Huh ?! Se você perguntar-lhes: 
Onde estão os dias 7 de festa que pertencem ao 
Senhor... mencionados na Bíblia? De 99,9% delas, 
ainda que a resposta seria: Não sei!  

Bem, as 7 festas do Senhor são registradas em 
Levítico 23: Destes festas do Senhor, Paulo lembra 
a igreja de Colossos... esses 7 dias de festa foram 
sombras das coisas que estão por vir: só cumpriu 
em Jesus Cristo. Em outras palavras, sem Jesus 
Cristo, esses dias de 7 festa não têm significado. 
Em outras palavras, Jesus vai fazer alguma coisa 
em cada um desses dias. 
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Well, He already did something… on 4 of those 
feast days. On the Feast of Passover, He gave 
His life for the world when He died on the 
cross. On the Feast of Unleavened Bread… 
immediately following sundown, His body was 
wrapped and buried in a tomb. On the Feast of 
First fruits…3 days later, He rose from the 
dead. On Pentecost, 50 days later… when the 
time had fully come, not a minute too late; not 
a minute too early… He sent His Spirit into the 
world. 4 feast days of the Lord are complete… 
leaving 3 feast days to still be fulfilled by 
something Jesus does. And just because we 
have forgotten—or didn’t know, doesn’t mean: 
He has forgotten!  

So what is the next feast of the Lord? 
Belonging to Him? 

The Feast of Trumpets! In 2014, the Jewish 
people tell us, that date is the evening of 
September 24th. In 2015, the date is the evening 
of September 13th. When the trumpets are blown, 
and historically, they run to gather up the 
harvest) 

(So let’s hear Paul again…),  

In a moment, in the blink of an eye…  

at the last trump (…sounded on that great 
Day?!) 

for the trumpet shall sound, 

and the dead (…from Thessalonians, we 
learn… this is the dead in Christ)  

the dead shall be raised incorruptible,  

and we shall be changed. (And all this will 
happen in a moment; in the blink of an eye! While 
the world remaining… if any should notice… 
asks: What’s going on?) 

Bem, Ele já fez algo... em 4 desses dias de festa. 
Sobre a Festa da Páscoa, Ele deu a vida para o 
mundo quando Ele morreu na Cruz. Sobre a Festa 
dos pães ázimos... imediatamente após o pôr do 
sol, Seu corpo foi embrulhado e enterrado em um 
túmulo. Na Festa dos primeiros frutos...três dias 
depois, Ele ressuscitou dos mortos. No 
Pentecostes, 50 dias depois... quando chegara o 
momento plenamente, nem um minuto tarde 
demais; Nem um minuto muito cedo... Ele enviou 
Seu Espírito para o mundo. 4 dias de festa do 
Senhor são completos... deixando três dias de 
festa para ainda ser cumprida por algo que Jesus 
faz. E só porque nos esquecemos, ou não sabia, 
não significa: Ele se esqueceu!  

Então, qual é a próxima festa do Senhor? 
Pertencer a Ele? 

A festa das trombetas! Em 2014, o povo judeu 
nos dizer, que data é a noitinha de 24 de 
setembro. Em 2015, a data é a noitinha de 13 de 
setembro. Quando as trombetas são sopradas, e 
historicamente, eles correm para recolher a 
colheita) 

(Então vamos ouvir Paulo novamente...),  

num momento, o piscar de olhos...  

ao som da última trombeta (...soou naquele 
grande Dia?!) 

porque a trombeta soará, 

e os mortos (...desde Tessalonicenses, 
aprendemos... isto é os mortos em Cristo) 

os mortos serão ressuscitados incorruptível,  

e nós seremos transformados. (Tudo isso 
acontecerá num momento, num piscar de olhos! 
Enquanto o mundo remanescente, se qualquer um 
deve observar, pergunta: o que está acontecendo?) 
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53 
For this ‘corruptible' (…man, woman or 

child. And it is sort of funny: this adjective… it is 
an F-WORD… we all can say: phthartos. Say it 
10 times fast! It almost sounds like a cuss word, 
doesn’t it?) 

this phthartos… must ‘put on’ 

incorruption,  

and this mortal must ‘put on’ immortality 
(…enduo: means, to dress up… we get new 
clothes! In this case, all are dressed in the 
fashion of heaven—no phthartos allowed! The 
proverb in Matthew 22:12 reminds us to make 
sure we come with the proper wedding attire 
already provided… because we are going to a 
joyous party… and the Father of the Groom will 
be personally inspecting the guests) 

54 
So when this corruptible puts on 

incorruption,  

and this mortal  puts on immortality,  

then shall happen the saying that is 

written,  

Death is swallowed up in victory. (…In 
Isaiah 25:1-9, the prophet records: Oh Lord, thou 
art my God; I will exalt thee; I will praise thy 
name; for thou hast done wonderful things; thy 
counsels of old are faithfulness and truth. The 
Lord of hosts… will swallow up death in victory; 
and the Lord God will wipe away tear from off all 
faces… for the Lord hath spoken. 

For it shall be said in that Day… [when the last 
trumpet sounds]… Lo, this is our God; we have 
waited for Him, and He will save us: this is the 
Lord; we have waited for Him, we will be glad 
and rejoice in His salvation—this Hebrew word is: 
Yeshua… where we get the name for Jesus!) 

 

53 
Porque este ‘corruptível’ (...homem, mulher 

ou criança. E é meio engraçado: Esse adjetivo... é 
um F-PALAVRA... todos podemos dizer: phthartos. 
Dizer que é 10 vezes mais rápido! Soa quase como 
uma palavra suja, não é?) 

Este phthartos... se ‘revista’ da 

incorruptibilidade,  

e que isto que é mortal se ‘revista’ da 

imortalidade (...enduo: significa, a vestir-se...  
temos roupas novas! Neste caso, todos estão 
vestidos com a moda do céu, não phthartos 
permitido! O provérbio em Mateus 22:12 nos 
lembra para certificar-se viemos com o traje 
apropriado casamento já previa... porque estamos 
indo para uma festa alegre... e o  Pai do Noivo vai 
inspecionar pessoalmente os convidados) 

54 
Mas, quando este corruptível revestir 

incorrupção,  

e este mortal revestir imortalidade,  

então se cumprirá a palavra que está 

escrito,  

Morte é tragada na vitória. (...Em Isaías 25: 1-
9, os registros profeta: Oh Senhor, tu és o meu 
Deus; Eu te exaltará; Louvarei o teu nome; pois 
tens feito coisas maravilhosas; teus conselhos 
antigos, em fidelidade e em verdade. O Senhor dos 
exércitos... vai engolir a morte para sempre; eo 
Senhor Deus enxugará lágrima de todos os 
rostos... pois o Senhor tem falado. 

Por isso deve ser dito naquele Dia... [quando a 
última trombeta sons]... Lo, este é o nosso Deus; 
Esperamos por Ele, e ele nos salvará: Este é o 
senhor; Esperamos por Ele, vamos ser feliz e se 
alegrar na Sua salvação— esta palavra hebraica 
é: Yeshua... onde temos o nome de Jesus!) 
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55 
O death, where is thy sting? O grave, 

where is thy victory? (…Hosea 13:14, the 
prophet to the northern 10 tribes—thought by 
many to be lost to history… he rejoices in the 
Lord his God who says: I will ransom them from 
the power of the grave; I will redeem them from 
death; O death, I will be thy plagues;    O grave, I 
will be thy destruction: repentance […the need to 
change the mind]… shall be hid from My eyes. In 
other words, there ain’t a chance God is going to 
do anything different than what He already 
declared!)  

56 
The sting of death is sin (…to the Romans, 

Paul wrote: the wages, the soldier’s pay for sin… 
is death);  

and the strength of sin is the law. 

57 
But thanks be to God, who gives us the 

victory…  

through our Lord Jesus Christ. 

58 
Therefore (…having said all this… here is 

Paul’s conclusion),  

my beloved brethren,  

be ye stedfast (…now days, we would say: 
Settle it!),  

unmoveable (…to the Ephesians, Paul said, 
don’t be tossed around by all the hot air critics 
and the educated elite might peddle! They’re 
deceivers… and they will try to deceive you, too. 
To the Corinthians, here Paul says: Don’t budge 
an inch! Christ is risen; and Christ is coming 
again! Soon!),  

be… unmoveable 

always abounding (…always exceeding… and 
overflowing) 

55 
Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde 

está, ó morte, o teu aguilhão? (…Oséias 
13:14, o profeta para as tribos do Norte 10 — 
considerado por muitos para ser perdido para a 
história... ele se alegra no Senhor seu Deus, que 
diz: Eu lhes será o resgate do poder da sepultura; 
Eu vou resgatá-los da morte; Ó morte, Eu serei 
teus pragas; Ó túmulo, Eu será vossa destruição: 
arrependimento [... a necessidade de mudar a 
mente]... deve ser escondido de meus olhos. Em 
outras palavras, lá não é uma chance que Deus vai 
fazer algo diferente do que o que Ele já declarou!)  

56 
O aguilhão da morte é o pecado (...ao 

romanos, Paulo escreveu: do salários, do soldado 
paga pelo pecado é a morte);  

e a força do pecado é a lei. 

57 
Mas graça a Deus, que nos dá a 

vitória...  

por nosso Senhor Jesus Cristo. 

58 
Portanto (...tendo dito tudo isso... aqui está a 

conclusão de Paulo),  

meus amados irmãos,  

sede firmes (...Agora os dias, diríamos: 
Acomode-lo!!), 

e constantes (...aos Efésios, Paulo disse: Não 
ser lançados ao redor por todos os críticos de ar 
quente e da elite educada pode vender! Eles são 
enganadores... e eles vão tentar enganá-lo 
também. Para o Corinthians, aqui Paulo diz: Não 
ceder uma polegada! Cristo ressuscitou; e Cristo 
está voltando! Logo!),  

ser... inabaláveis 

sempre abundantes (...sempre excedendo... e 
transbordando)  
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in the work energy of the Lord,  

that ye see your ‘labor’ in the Lord 

(...whatever wearies or troubles you in the 
work for the Lord; Jesus said, He will build His 
church, and the gates of hell will not prevail 
against it… which doesn’t mean, the demons 
of hell won’t try! But who cares about them… 
keep our eyes on the Lord! He is our prize!) 

  
your labor in the Lord… is not ‘in vain’.  

Jamison, Fausset, and Brown wrote: Ye, as 
being in the Lord by faith, know that your labor 
in the Lord… is not to be without its reward in the 
Lord. 

So with love for God, and love for one another… 
working in the Lord’s field… is never futile; we 
will never be left empty-handed. Whatever is 
done for Christ, in His power, for His purposes 
will last forever. 

To God be the glory! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

na obra de energia do Senhor,  

sabendo que o vosso trabalho no Senhor 

(...seja lá o que cansa ou incomoda no trabalho 
para o Senhor; Jesus disse, ele vai construir a sua 
igreja, e as portas do inferno não prevalecerão 
contra ela... o que não significa, os demônios do 
inferno não vai tentar! Mas quem se importa com 
eles... manter nossos olhos no senhor! Ele é o 
nosso prêmio!) 

vosso trabalho no Senhor... não é ‘vão’.  

Jamison, Fausset e Brown escreveram: você, 
com o Senhor pela fé, sabe que seu trabalho no 
Senhor... não é para ser sem a sua recompensa 
no Senhor. 

Assim, com amor a Deus, e amor um pelo 
outro...  trabalhar no campo do Senhor... nunca é 
inútil; nós nunca vai ser deixado de mãos vazias. 
Tudo o que for feito para Cristo, em Seu poder, 
para Seus propósitos vai durar para sempre.. 

A Deus seja a glória! 
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