Prefácio à Edição em Inglês
É do conhecimento dos leitores cristãos em todo o mundo que o irmão Watchman Nee foi
especialmente encarregado pelo Senhor de ajudar os cristãos quanto à verdade da plena salvação
de Deus. Na primavera de 1937, o irmão Nee deu uma série de vinte e seis mensagens sobre as
verdades básicas do evangelho de Deus para a igreja em Xangai, China. Essas mensagens são o
conteúdo dos volumes 28 e 29 de Obras Reunidas de Watchman Nee (The Collected Works of
Watchman Nee). As questões abordadas são amplas, variando desde a condição pecaminosa do
homem antes de ser salvo ao seu destino na era vindoura. No volume 28, o irmão Nee apresenta
as particularidades da salvação de Deus, isto é, os pecados do homem; o amor, a graça e a
misericórdia de Deus; a natureza da graça; a função da lei e a justiça de Deus; a obra de Cristo e
do Espírito Santo na salvação de Deus; e a fé como o caminho da salvação. No volume 29, o
irmão Nee trata detalhadamente das questões de segurança eterna da salvação e a maneira de
Deus lidar com os pecados dos cristãos nesta era e na vindoura. Para ambas as questões, o irmão
Nee apresenta respostas convincentes a partir da Bíblia e de como os cristãos atualmente
entendem esses assuntos.
As mensagens dessas séries foram proferidas pelo irmão Nee em chinês e manuscritas
enquanto eram faladas. Essas notas foram traduzidas para o inglês e alteradas conforme
necessário. Tanto quanto possível, o tom oral das mensagens foi preservado. Muitas ilustrações
que o irmão Nee utilizou foram apreendidas de sua vida na China na época.
Essas mensagens demonstram o comissionamento do Senhor para o nosso irmão e como o
Senhor o equipou com a revelação de Sua Palavra. Que o Senhor abençoe ricamente todos os
que lerem e virem essas verdades faladas pelo Senhor por meio de nosso irmão.

