AVONTADEDEDEUS
(Sextafeira–Primeirasessãodamanhã)

MensagemUm
OmistériodavontadedeDeusnouniverso
é,porfim,encabeçartodasascoisasemCristo
pormeiodaigrejacomooCorpodeCristo
Leiturabíblica:Ef1:5,911;3:11;5:17;Cl1:9;Ap4:11;21:12,911
I. PrecisamosentenderoqueéavontadedoSenhor–Ef5:17;Cl1:9.
II. AvontadedeDeuséoqueElequerepretenderealizar–Ef1:5,9,11:
A. Deustemumavontadeeterna,queéaorigemdoSeupropósitoeterno–Ef1:11;
3:11.
B. VistoqueDeuséeterno,seminícionemfim,Suavontadetambéméeterna;ela
estánocoraçãodaorigemdouniverso–Ap4:11.
C. DeuscrioutodasascoisasporcausadaSuavontade,paraqueElepudesserea
lizarecumpriroSeupropósito–Ef3:11.
D. AvontadedeDeusestáconcentradaemCristoeéparaqueCristotenhaopri
meirolugaremtodasascoisas;CristoétudonavontadeeternadeDeus–Cl
1:1518;3:4,1011.
E. Deus quer ter Cristo com a igreja; a vontade de Deus é obter a igreja como o
CorpodeCristo–Ef5:32;1:9,2223;2:2122;4:16.
F. DeusemCristocomooEspíritoestáagoraoperandoemnósparacumprirSua
vontadeeternadeteraNovaJerusalém,aesposadoCordeirocheiadaglóriade
DeusparaaSuaexpressãoeternanonovocéuenovaterra–Fp2:13;Ef3:1421;
Ap21:12,911.
III. Deusnospredestinouparaafiliação,segundoobomprazerdaSuavontade–
Ef1:5:
A. Deustemumavontade,naqualestáoSeubomprazer;obomprazerdeDeus
provémdaSuavontadeeestácorporificadonela,portanto,Suavontadevempri
meiro–Ef1:5,9,11.
B. ObomprazerdeDeuséoqueOfazfeliz:éodesejodoSeucoração;oDeusvivo,
amorosoedeterminadocertamentetemumdesejoemSeucoração–v.5.
C. DeusnospredestinouparasermosSeusfilhossegundooSeuprazer,segundoo
desejodoSeucoração–v.5:
1. Antesdafundaçãodomundo,Deusnosescolheuparasermossantos;sersanto
(sersantificadoporDeuspeloSeudispensaranóse,assim,mesclaraSuanatu
rezaconosco)éoprocesso,oprocedimento–v.4.
2. SerfilhosdeDeuséameta,oalvo,eéumaquestãodeestarmosunidosao
FilhodeDeusesermosconformadosàimagemdoFilhoprimogênitodeDeus
demaneiraquetodoonossoserseja“filificado”porDeus–v.5;Rm8:29;Cl
1:15.
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IV. Fomos“predestinadossegundoopropósitoDaquelequefaztodasascoisas
conformeoconselhodaSuavontade”–Ef1:11:
A. AvontadedeDeuséaSuaintençãoeoconselhodeDeuséaSuaconsideração
quantoaomododecumpriraSuavontadeouintenção.
B. SegundoaSuavontade,realizouseumconselhodaTrindadeantesdafundação
domundoafimdechegaremaumconselho,umadecisão,queéaSuavontade
firme–1Pe1:20;Ap13:8;Ef1:11.
V. AvontadedeDeusestavaocultaNelecomoummistério,porisso,Efésios
1:9falado“mistériodaSuavontade”:
A. Naeternidade,Deustinhaumavontade,maselaestavaocultaNele;porisso,
eraummistério–v.9;3:35,9.
B. SegundooprazerdoSeucoraçãoeemSuasabedoriaeprudência,Deusnosdeu
aconheceressemistériomedianteaSuarevelaçãoemCristo,ouseja,mediante a
encarnação,crucificação,ressurreiçãoeascensãodeCristo–Ef1:9;Jo1:14;Rm
1:34;4:25;8:3,34.
VI. Porfim,avontadedeDeusnouniversoéencabeçartodasascoisasemCristo
pormeiodaigrejacomooCorpodeCristo–Ef1:10,2122;Ap21:12:
A. AintençãoeternadeDeusé,naeconomiadaplenitudedostempos,encabeçartodas
ascoisasemCristo,quefoidesignadoparaseroCabeçauniversal–Ef1:10,22.
B. PelasdispensaçõesdeDeusemtodasaseras,todasascoisasserãoencabeçadas
emCristononovocéuenovaterra;essaseráaadministraçãoeeconomiaeterna
deDeus–Ap21:12.
C. OobjetivodeSatanásécorromperacriaçãodeDeusecausarconfusão–Rm
8:1923:
1. OuniversointeiroéummontederuínascausadoporSatanásterseinjetado
comofatordemortenacriaçãodeDeus–Hb2:14;Rm8:2021.
2. AoencabeçartodasascoisasemCristo,DeusestáoperandoparaliberarSua
criaçãodaescravidãoeleválaàliberdade–Ef1:22,10.
3. Todos precisamos ser libertos do monte de ruínas e ser encabeçados em
Cristo–Cl1:1213.
4. A salvação de Deus visa salvarnos não apenas da nossa condição caída e
pecaminosa,mastambémdomontederuínas–Cl1:1213;Ef2:18,2122.
D. DeussujeitarátodasascoisasaCristoaoencabeçálasemCristopormeioda
igrejacomooCorpodeCristo–1Co15:2028:
1. DeusestáencabeçandoosSeusescolhidosparaseremoCorpodeCristocom
CristocomoaCabeça–Ef1:4,2223:
a. OencabeçamentodeCristoestásendotransmitidoàigreja;issosignifica
que,emcertosentido,podemoscompartilhardoencabeçamentodeCristo
sobretodasascoisas.
b. AigrejaestádebaixodenadaalémdopróprioCristo;estamosacimade
tudoomais,porquesomosoCorpoDaquelequeestáacimadetudo.
c. OprimeiropassonoencabeçamentodetodasascoisasemCristoéDeus
tirarSeusescolhidos,Seusfilhos,daruínauniversalecolocálossobo
encabeçamentodeCristo–Ef1:22;4:15;5:23;Cl1:18;2:10,19.
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2. Quando a igreja toma a iniciativa de ser encabeçada em Cristo, Deus tem
comoencabeçartodasasoutrascoisas–Ef1:2223,10:
a. AigrejaéovasousadoporDeuspararesolverSeusproblemasecumprir
oSeupropósitodemanifestarSeatravésdohomem,mesclandoSecom
ele–Ef3:911.
b. Porfim,oCorpocomCristocomoaCabeçaseráaCabeçauniversalsobre
todasascoisas–Ef1:2223.
3. Avidadaigrejaéumavidadesermosencabeçados–Ef4:15;1Co11:3:
a. Navidadaigrejaadequada,estamossendoencabeçadosemCristo.
b. SenãosabemosoqueéserencabeçadoemCristo,nãopodemosconhecer
aigreja.
c. Navidadaigreja,somososprimeirosaserencabeçadosemCristo;para
isso,precisamoscresceremvida–Ef4:15.
d. Somosencabeçadospormeiododispensardivino–1Tm1:4;3:15;Ef1:1;
3:2,9,1617.
e. DeusestátrabalhandoSenosSeusescolhidoseredimidosmedianteuma
administraçãoqueéumdispensaragradável,ummordomadoíntimo,um
arranjofamiliarconfortável–Ef1:10;3:2;1Tm1:4;3:15.
E. Oencabeçamentonavidadaigrejaépelavidaeluz–Jo1:4;8:12:
1. AmaneiradeDeusrestauraréCristoversusSatanás,vidaversusmorte,luz
versustrevaseordemversusconfusão.
2. Aruínavemdofatordemorte;oencabeçamentovemdofatordevida–Ez
37:410.
3. AmaneiradeDeusrestauraraunidadeentreSuacriaçãoétransmitirSe
a nóscomovida–Rm8:6,1011,1921.
4. Afimdesermoslibertadosdomontederuínasdemaneiraprática,precisamos
cresceremvida;quantomaiscrescermosemvida,maisseremosencabeçados
emaisseremosresgatadosdaruínauniversal–Ef4:15;Cl2:19.
5. QuandoDeusentraemnóscomovida,aluzdavidabrilhaemnós–Jo1:4;
Ef5:89:
a. Essavidatragaamorteeessaluzdispersaastrevas–Jo8:12.
b. Seestivermosnavidaedebaixodaluz,seremoslibertadosdaconfusão
elevadosaterordem,harmoniaeunidade.
F. NonovocéuenovaterracomaNovaJerusalémcomoseucentro,todasascoisas
serãoencabeçadasemCristo;issoseráocumprimentototaldeEfésios1:10–Ap
21:23,2325;22:12a:
1. NaNovaJerusalém,tudoserásaturadocomvidaeestarádebaixodeluz–
Ap22:1;21:23.
2. EmApocalipse21,vemosaCabeça,oCorpoemtornodaCabeçaetodasas
naçõesandandoàluzdacidade;todoouniversoseráencabeçadonaluzmos
tradaatravésdacidadetransparente–v.18.
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Porçõesdoministério:
OMISTÉRIOQUEESTEVEOCULTODESDEASERAS

NestamensagemchegamosaomistériodavontadedeDeus.AvontadedeDeustemum
mistério,quetemestadoocultodesdeaseras(Ef3:5;Cl1:26).Ouniversoéummistério.Por
queháumcéu,eporqueexisteaterra?Porquehátantosmilhõesdeitensnouniverso?
Por queohomemestánaterra?Todasessasquestõessãomistérios,etêmdadolugaramui
tasfilosofias.Omistério,queéavontadedeDeus,foidesvendadoàigrejaporintermédio
dosapóstolos.Umavontadeéumaintenção,eavontadedeDeuséSuaintenção.Aintenção
deDeusestáintimamenterelacionadacomodesejodoSeucoração.Assim,omistériodouni
versorelacionaseàvontadedeDeus,queestárelacionadacomodesejodoSeucoração.Pre
cisamosconheceromistério,avontadedeDeuseodesejodoSeucoração.
AlgunspodemdizerqueavontadeeintençãodeDeuséteraigreja,equeaigrejaéodesejo
doSeucoração.Issoestácorreto,masprecisamosperguntarnos:queéaigreja?Muitoscris
tãos,inclusivemestres,nãotêmumentendimentoclaroarespeitodela.Aigrejanãoésimples
menteumgrupodepessoas.Emnósmesmosnãosomosaigreja;somospecadoresmiseráveis.
AúnicamaneiradenostornarmosaigrejaéDeusemSeuFilhotrabalharaSimesmononosso
ser.AmaioriadoscristãoshojenãoenxergaaquestãocrucialevitaldequeDeusemSeu
FilhotrabalhaSenosSeusescolhidoseredimidos.Podemsaberalgosobreaescolhaereden
çãodeDeus,epodemperceberquesãoosescolhidoseredimidos,masnãoveemqueopróprio
Deusqueosescolheueredimiudeseja,napessoadoFilho,trabalharSeneles.Nemaeleição
nemaredençãoéoalvo;antessãopassosemdireçãoaoalvo.OalvodeDeusétrabalharSe
nonossoser.
Entendoqueissopossasoarestranhoamuitos.Pormuitosanosestiveemváriosramos
docristianismo:ofundamentalista,asassembleiasdosIrmãosUnidos,aspráticasdavida
interioreomovimentopentecostal.Masnuncamefoiditoque,napessoadoFilho,Deustra
balhaaSimesmonosSeusredimidos.Contudo,esseéomistériodouniverso.
ONovoTestamentoprovaqueDeustrabalhaaSimesmoemnós.OPai,oFilhoeoEspí
ritoestãotodosemnós(Ef4:6;2Co13:5;Jo14:17).Deacordocom1João,estamosemDeus,
eDeusemnós(4:15).Alémdomais,permanecemosNele,eEleemnós(Jo15:4).EmFilip
enses1:21,oapóstoloPaulopôdeatémesmodizer:“Paramim,viveréCristo”.EmGálatas
2:20,eledissequenãomaisvivia,masCristovivianele.Todosessesversículosindicamque
DeusnoFilhotrabalhaaSimesmoemnós.(...)
Omistériodouniversoéaigreja,eaigrejaéumgrupodepessoasnasquaisDeustrabalha
aSimesmo.Porfim,elaseráplenamentesaturadadeDeuseculminaránacidadesanta,a
NovaJerusalém.ElaseránãosomentesaturadadeDeus,mastambémmescladacomEle.
Issonãoquerdizer,noentanto,quenostornaremosaDeidade.Não,nãoéissoquedizemos
nemoquequeremosdizer.Contudo,comoosquesãosaturadosdeDeusemescladoscomEle,
iremostornarnosaprópriaexpressãodeDeus.ANovaJerusalémseráSuaexpressãocole
tiva.Comojáenfatizamosváriasvezes,tantoDeusnotrono(Ap4:3)comoaNovaJerusalém
(Ap21:11)têmaaparênciadejaspe.IssosignificaquetodaacidadetemaaparênciadeDeus
eéSuaexpressão.Esseéomistériodouniverso.
Que libertaçãoseriapara os cristãosse vissemisso Muitossabem somente sobreser
salvo,regenerado,tornarsefilhodeDeuse,algumdia,irparaocéu.Masoconceitodesersalvo
tendocomoalvoirparaocéuémuitoinferioraodomistériodavontadedeDeus.Essemis
térioéterumaigrejaconstituídacomosqueforamsaturadosDeleemescladoscomEle.(...)
OmistériodouniversoéqueDeustrabalhaaSimesmoemnós.Todasascoisascooperam
paraessepropósito(Rm8:28).Tudocooperaparaessealvo.TodasascoisassãoparaDeus
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trabalharSeemnossoser.Issoébemdiferentedeapenasterumavidafeliz.Vocêpodeestar
muitofelizhoje,masamanhãnão.Podeestarfeliznumareunião,masaovoltarparacasa,
seucônjugepodecausarlheproblemas.OmistériodavontadedeDeusnãoéquesejamos
pessoasfelizes.Hojenãosomosplenamentefelizes,poisaindanãochegouahora.Vistoque
muitosnãotêmavisãoourevelaçãoadequadas,nãosabemoqueocorredefatonavidada
igreja.Achamqueestamosaquisimplesmenteparaterumavidafeliz.Masessenãoéomis
tériodavontadedeDeus.TalmistérioéqueEleSedispensaanósafimdeproduziraigreja
paraSimesmo.Esseéomistérioocultodesdeaseras.
AVONTADEDEDEUSÉSUAINTENÇÃODE
REALIZAROQUEDESEJAPARASIMESMO

AvontadedeDeuséSuaintençãoderealizaroquepropôsnaeternidadepassadaeo
quedesejaparaSimesmoparaaeternidadefutura.Elepropôsedesejateraigreja.Essaé
Suavontadeeintenção.
OMISTÉRIODAVONTADEDEDEUS
DESVENDADOANÓSPORMEIODEREVELAÇÃO

Efésios1:9dizqueDeusdesvendounosomistériodaSuavontade.Desvendarnosesse
mistérioéumitemdasabedoriaeprudênciadeDeus.Naeternidade,Eleplanejouumavon
tade.EssavontadeestavaocultaNele;portanto,eraummistério.EmSuasabedoriaepru
dênciaDeusdesvendounosessemistériooculto,pormeiodaSuarevelaçãoemCristo,istoé,
medianteaencarnação,crucificação,ressurreiçãoeascensãodeCristo.Foioprazerdocoração
deDeusrevelarnosomistériodaSuavontade.
SEGUNDOOBOMPRAZERDEDEUS

ObomprazerdeDeuséodesejodoSeucoração,istoé,teraigreja,earevelaçãodeSua
vontadeocultaésegundoessedesejodoSeucoração.IssoéconformeoSeubomprazer.
OBOMPRAZERDEDEUSPROPOSTOPORELE

EmSimesmo
ObomprazerdeDeusfoipropostoporEleemSimesmo.IssosignificaqueopróprioDeus
éoinício,aorigemeaesferadeSeupropósitoeterno.Deustemumplano,umdesejoe,de
acordocomSeuplano,temumpropósito.Aexistênciadouniversoéconformeopropósitode
Deus.Océu,aterra,milhõesdeitenseaespéciehumanasãotodosdeacordocomodesejo
propostoporEle.Porfim,todasessascoisasresultarãonoSeudesejo.Nouniversoháum
desejo,odesejodeDeus.UmavezpropostoporEle,ninguémecoisaalgumapodemsubjugálo.
Tudooqueocorrenaterravisaaessepropósito.Nós,osfilhosdeDeus,emquemSuagraça
éabundante,somosopontocentraldeSeupropósito,etodasascoisastrabalhamemnosso
favor.DeuspropôsessedesejoemSimesmo.Nãopediuconselhoaninguémarespeitodisso.
ObomprazerdeDeuséoqueElepropôsemSimesmoparaumaadministração,oudis
pensação (v. 10). Todo o universo estará por fim sob uma única administração. A palavra
gregatraduzidacomodispensaçãoéoikonomia,daqualobtivemosapalavraportuguesaeco
nomia. Deus propôs ter uma economia. Todos os reinos no universo (o reino angelical, o
demoníaco,ohumano,oanimaleovegetal)visamaessaeconomia,aessaadministração,e
semovememdireçãoaela.Porexemplo,asituaçãomundialdehoje,daqualocentroéo
OrienteMédio,estádeacordocomaBíblia.DesdeaformaçãodanaçãodeIsraelem1948e,
especialmente,desdeoretornodeJerusalémaocontroledeIsraelem1967,oOrienteMédio
tornouseocentrodasrelaçõesinternacionais.IssoestátotalmentedeacordocomaBíblia,
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eésinaldequeouniversosemoveemdireçãoàadministraçãodeDeus.Taladministraçãoé
o que Deus planejou e propôs de acordo com Seu desejo. Todos os reinos estarão sob essa
únicaadministração,quevisaencabeçartodasascoisasemCristo.(EstudovidadeEfésios,
pp.5661)
O ENCABEÇAMENODETODASASCOISAS

EmEfésios1:10,Paulodiz:“Paraaeconomiadaplenitudedostempos:encabeçartodas
ascoisasemCristo,tantoasdocéucomoasdaterra”.PrecisamosnotarqueéemCristoque
Deuspretendeencabeçartodasascoisas.ApalavraCristoaqui,literalmente,é“oCristo”;
referindoseÀquelemencionadonosversículos1e3,Aqueleemquemestãoasbênçãosespi
rituais de Deus e em quem estão os santos fiéis, os quais participam das bênçãos. Ele é
Alguémespecial;portanto,Eleéchamadode“oCristo”.
Apalavragregatraduzidaporeconomia,noversículo10,éoikonomia,quesignifica“lei
doméstica,administraçãofamiliare,porextensão,dispensação,planooueconomiaadminis
trativa”.AeconomiaqueDeus,segundooSeudesejo,planejouepropôsemSimesmoéenca
beçartodasascoisasemCristonaplenitudedostempos.Issoérealizadopelodispensardo
suprimentodavidaabundantedoDeusTriúnocomoofatordevidaatodososmembrosda
igreja,paraqueelesressuscitemdasituaçãodemorteeestejamligadosaoCorpo.
Aexpressãodostempos,noversículo10,refereseàseras.Aplenitudedostemposocor
reráquandoonovocéuenovaterraaparecerem,depoisquetodasasdispensaçõesdeDeus
emtodasaserastiveremsidocompletadas.Há,aotodo,quatroeras:Aeradopecado(Adão),
aeradalei(Moisés),aeradagraça(Cristo)eaeradoreino(omilênio).
AintençãoeternadeDeuséencabeçartodasascoisasemCristo,quefoidesignadopara
seraCabeçauniversal.AtravésdetodasasdispensaçõesdeDeusemtodasaseras,todasas
coisasserãoencabeçadasemCristononovocéuenovaterra.Issoseráaadministraçãoe
economiaeternasdeDeus.Assim,oencabeçamentodetodasascoisaséoresultadodetodos
ositenstratadosnosversículos3a9.Deusnosescolheuparasermossantos,nospredestinou
paraafiliação,realizouaredençãopornóspelosanguedeCristo,nosagraciounoAmadoe
fezcomqueagraçafosseabundanteparanósemtodaasabedoriaeprudência,paraque
ElepossaencabeçartodasascoisasemCristo.
Efésios1:22dizqueDeusdeuCristocomoCabeçasobretodasascoisas.Issorevelaque
oencabeçamentodetodasascoisaséparaaigrejaafimdequeoCorpodeCristoparticipede
tudoqueCristoécomoaCabeça,tendosidoresgatadodomontederuínasuniversalqueestá
namorteenastrevas,oqualfoicausadopelarebeliãodosanjosearebeliãodohomem.Em
Cristo,Deusestánoprocessodeencabeçartodasascoisasnocéuenaterra.Contudo,sema
igrejacomooCorposendocompatívelcomCristocomoaCabeça,nãoserápossívelaDeusenca
beçartodasascoisasemCristo.OencabeçamentodetodasascoisasérealizadopelaCabeça,
masnãopodeserfeitosemumCorpoparaaCabeça.SeCristoseráaCabeçasobretodasas
coisas,setodasascoisasserãosubmetidasàautoridadedeCristo,esetodasascoisasserão
encabeçadasemCristo,dependetotalmentedeaigrejatersidoproduzidaetercrescido(Ef
4:1416;Cl2:19).Quandoaigrejaestiverplenamentecrescida,Deuspoderásujeitartodas
ascoisasàautoridadedeCristo.Pormeiodaigreja,CristopodeseraCabeçadetodasas
coisas.Porfim,oCorpocomCristocomoaCabeçaseráaCabeçauniversalsobretodasascoi
sas.QuandotudoestiverencabeçadoemCristo,haverápazeharmoniaabsolutas(Is2:4;11:6;
55:12;Sl96:1213),umresgateplenodasituaçãoderuínas.Issocomeçaráapartirdostem
posdarestauraçãodetodasascoisas(At3:21).
QuandoDeuscriououniverso,todasascoisasnouniversoestavamemunidade;todasas
coisasneleestavamemharmoniaenãohaviacaos.Deuseouniversotinhamharmonia.Essa
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harmoniaéagrandeunidadedouniverso.Todasascoisasrelacionadasaouniversodepen
demdeDeus,queéum,comoofatordasuaunidade.OcentrodouniversoéopróprioDeus;
portanto,aunidadedouniversoéopróprioDeus.Nacriaçãodouniversohaviaunidadee,
nessaunidade,nãohaviaconfusão.Contudo,porcausadarebeliãodeSatanás,quefoiseguida
pelaquedadohomem,essaunidadeoriginaldacriaçãofoiarruinadaetodoouniversoentrou
numaconfusão.Satanásdanificouaunidadequeouniversotinhanacriaçãoaointroduzir a
morteemtodaacriação,morteessaquecortouorelacionamentodoCriadorcomSuacriação.
Emoutraspalavras,quandoSatanásintroduziuamortenouniverso,ouniversofoiseparado
deDeuseaunidadedouniversofoiperdida.Assim,nãoháharmoniaplenanouniverso.
MasDeustinhaumplanoeternodeencabeçartodasascoisasemCristo,ouseja,detor
narCristoaCabeçadetodasascoisasesobretodasascoisas.AmaneiradeDeusrestaurar
aunidadedaSuacriaçãoétransmitirSeemCristoaonossointeriorcomovida(Rm8:6,1011,
1921).ODeusTriúnocomovidatrazluzealuzresultaemharmoniaelevatodasascoisas
àunidade.Portanto,oscrentesparticipamdesseencabeçamentocrescendoemvida,sendo
encabeçadosnavidadaigrejaadequadaevivendosobaluzdeCristo(Jo1:4;Ap21:2325).
Quantomaiscrescermosemvida,maisseremosencabeçadosemaisseremosresgatadosda
ruínauniversal(Ef4:15;Cl2:19).EsseprocessodeencabeçartodasascoisasemCristoainda
continua, e o encabeçamento de todas as coisas será plenamente realizado e manifestado
quandoCristoterminaraSuaobradeproduziranovacriaçãoapartirdavelhacriação,atra
vésdetodasasdispensaçõesdeDeus.ÉpormeiodessanovacriaçãoqueCristoencabeçará
todaacriaçãoeaintroduziránaunidadeuniversal;issoresultaránonovocéuenovaterra.
NonovocéuenovaterácomaNovaJerusalémcomocentro,todasascoisasserãoencabeça
dasemCristo;issoseráarealizaçãoplenadoencabeçamentodetodasascoisasfaladoem
Efésios1:10.EmApocalipse21,vemosaCabeça,oCorpoenvolvendoaCabeçaetodasasnações
andandosobaluzdacidade.Todoouniversoseráencabeçadonaluzmostradaatravésda
cidadetransparente(v. 18).(TheConclusionoftheNewTestament,pp.33413344)
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