1 – Como Conhecer o Futuro
Um Sonho do Passado Fala ao Presente
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(Vídeo: 10 seg) Os cientistas dizem que todos nós
sonhamos, geralmente, várias vezes por noite. Mas,
não lembramos a maioria de nossos sonhos.
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Talvez o sonho mais incrível que jamais foi relatado
em toda a História, ocorreu numa noite, há mais de
2.600 anos, no reino da antiga Babilônia.
A história do sonho está bem documentada, e foi
escrita e relatada pelo homem que passou por essa
experiência.
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Um professor universitário, meio desligado, estava
num trem, certo dia, totalmente absorto em sua
leitura. O condutor veio pelo corredor e pediu sua
passagem. O mestre procurou em seus bolsos mas
não conseguiu encontrá-la. Começou a revistar os
mesmos bolsos de novo, já nervoso.
Então o condutor lhe disse, bondosamente: Não se
preocupe, quando o senhor encontrar a passagem,
mande-a pelo correio para a companhia. Tenho
certeza que o senhor tem a passagem.
Ao que o professor retrucou, em pânico: O senhor
não entende! Eu preciso encontrar essa passagem,
agora! Preciso encontrá-la para saber para onde
estou indo!
Milhões de pessoas,em todo o mundo, estão
perguntando:Para onde estamos indo? O futuro
parece incerto, estamos confusos.
Não precisamos mais ter dúvidas. Dois mil e
seiscentos anos atrás, o sonho de um rei apresentou
um resumo da história de nosso mundo.
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O livro de Daniel, capítulo dois, relata a história.
Entretanto, o homem que teve o sonho, o poderoso
rei Nabucodonozor, não conseguia lembrar-se do
que havia sonhado!
Ele sabia que não era um sonho comum, e que o
sonho misterioso deveria ter uma interpretação
extremamente importante.
E realmente tinha!
Deus lhe dera um sonho que resumia, para nós, a
história do mundo; especialmente, da Europa e do
Oriente Médio, desde os dias do Rei Nabucodonozor
até o fim dos tempos!
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Somos gratos a Deus porque Ele nos mostra o que
acontecerá no futuro.
Babilônia, o primeiro império mundial, foi o maior,
mais rico e mais influente de todos os impérios do
mundo civilizado de então.
Teve também o mais poderoso de todos os reis.
Este líder havia derrotado todos os seus inimigos
pela força, um por um, até que sua nação se
transformou na Rainha de todas as nações.
No segundo ano de seu reinado, o Rei
Nabucodonozor foi dormir pensando em quanto
tempo seu reino duraria.
Ele, assim como outros soberanos, queria saber o
futuro.
Naquela noite, Deus olhou do céu e decidiu
apresentar a esse benevolente ditador uma visão do
futuro.
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É claro que o rei tinha astrólogos, magos,
encantadores e adivinhos.
E é evidente que eles deveriam lhe revelar tudo.
A despeito de ser muito cedo, os magos foram
chamados à corte.
Quando entraram na presença do rei, ele lhes disse:
(Texto: Daniel 2:3)
... Tive um sonho, e para sabê-lo está perturbado o
meu espírito. Daniel 2:3.
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Aqueles homens eram como muitos que fingem ter a
capacidade de predizer o futuro. Eram capazes de
tentar adivinhar a interpretação de sonhos, mas, na
verdade, não sabiam o real significado dos sonhos.
Eles tentaram ganhar tempo, e finalmente disseram:
(Texto: Daniel 2:4)
... Ó rei, vive eternamente! Dize o sonho a teus
servos, e daremos a interpretação.
Mas, a auto-confiança deles logo desapareceu,
quando o furioso monarca, cansado de seus truques
para ganhar tempo, disse:
(Texto: Daniel 2:5, 6)
Respondeu o rei e disse aos caldeus: Uma coisa é
certa:
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Quando o rei acordou no dia seguinte, ficou
preocupado.
Havia tido um sonho e sabia que era algo de grande
importância, mas, aparentemente, não conseguia
lembrar-se do sonho!
Os babilônios davam grande importância aos
sonhos, e o rei queria lembrar o que havia sonhado e
também sua interpretação.
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se não me fizerdes saber o sonho e a sua
interpretação, sereis despedaçados,

15

e as vossas casas serão feitas monturo.
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Mas, se me declarardes o sonho e a sua
interpretação, recebereis de mim dádivas,
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prêmios e grandes honras; portanto, declarai-me o
sonho e a sua interpretação.
Versos 4-6.
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Novamente, os sábios tentaram fazer com que o rei
contasse o sonho, mas ele já percebera, àquela
altura, que aqueles adivinhos eram uma fraude. Ele
os ameaçou novamente, e finalmente eles
confessaram:
(Texto: Daniel 2:10, 11)
Responderam os caldeus na presença do rei e
disseram: Não há mortal sobre a terra que possa
revelar o que o rei exige;
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pois jamais houve rei, por grande e poderoso que
tivesse sido, que exigisse semelhante coisa dalgum
mago, encantador ou caldeu.
21

... ninguém há que a possa revelar diante do rei,
senão os deuses, e estes não moram com os homens.
Daniel 2:10, 11.
4
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A Bíblia diz que o rei ficou furioso e ordenou a seus
soldados que executassem todos os magos.
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O rei, em respeito a este jovem que era tão honesto,
concedeu a Daniel tempo para falar com seu Deus, o
Deus Criador.
Que responsabilidade foi colocada sobre os ombros
de Daniel.
Não estava em jogo apenas sua vida e a vida de seus
três amigos, mas as vidas de todos os magos e
sábios de Babilônia!
Daniel voltou para sua casa e explicou a situação.
Todos pediram misericórdia ao Deus do céu,
implorando-Lhe que lhes revelasse o sonho, para que
não fossem executados juntamente com os magos
de Babilônia.Que reunião de oração deve ter sido!
Quatro jovens hebreus orando para que Deus
revelasse o sonho do rei pagão antes da data limite
fatal! ( versos 16-18 )
A Bíblia diz que, naquela mesma noite, Deus revelou
o sonho secreto do rei a Daniel, em visão.
O Deus do céu não falhou em ouvir e honrar aquelas
orações!
Então Daniel bendisse o Deus do céu e disse:
5
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Infelizmente, Daniel e os três jovens hebreus, que
eram seus amigos, foram classificados entre os
magos, embora não estivessem presentes quando o
rei exigiu uma explicação de seu sonho.
Quando os soldados vieram levar Daniel para ser
executado, ele ficou chocado, mas pediu um tempo
para que pudessem consultar ao Deus cuja
habitação não está entre os homens, e pedir-Lhe
sabedoria para revelar o sonho ao rei. (Versos 1215.)
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(Texto: Daniel 2:23)
A Ti, ó Deus de meus pais, eu Te rendo graças e Te
louvo, porque me deste sabedoria e poder;
28
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e, agora, me fizeste saber o que Te pedimos, porque
nos fizeste saber este caso do rei. Verso 23.
Que emoção deve ter enchido os corações de Daniel
e de seus amigos hebreus!
Daniel foi,então, falar com Arioque,o chefe
encarregado da execução, como relata a Bíblia:
(Texto: Daniel 2:24)
Por isso, Daniel foi ter com Arioque, ao qual o rei
tinha constituído para exterminar os sábios de
Babilônia; entrou e lhe disse:

30

Não mates os sábios de Babilônia; introduze-me na
presença do rei, e revelarei ao rei a interpretação.
Daniel 2:24.
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Quando Daniel entrou na presença do rei,
Nabucodonozor lhe perguntou se seria capaz de lhe
fazer saber o que havia sonhado, bem como a
interpretação.
Vejamos como Daniel respondeu ao rei:
(Texto: Daniel 2:27, 28)
... O mistério que o rei exige, nem encantadores, nem
magos nem astrólogos o podem revelar ao rei.

33

mas há um Deus no céu, o qual revela mistérios, pois
fez saber ao rei Nabucodonozor o que há de ser nos
últimos dias...
Versos 27, 28.
34
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Note que Daniel não aceitou o crédito por seu
conhecimento.
Ele sabia que somente Deus poderia revelar o futuro.
35

(Texto: Isaías 46:9, 10)
Sem dúvida ele tinha estudado Isaías 46:9 e 10:
... Eu sou Deus, e não há outro, eu sou Deus, e não
há outro semelhante a Mim;
36
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Essa sabedoria veio de Deus, que usou aquele
momento para apresentar ao rei Nabucodonozor, e a
nós também, um resumo da história do mundo num
período de 2.600 anos.
Primeiro, Daniel apresenta o pano de fundo para o
sonho que o rei tivera:
(Texto: Daniel 2:29)
Estando tu, ó rei, no teu leito, surgiram-te
pensamentos a respeito do que há de ser depois
disto.

39

Aquele, pois, que revela mistérios te revelou o que
há de ser [nos últimos dias].
Daniel 2:29.
40

(Texto: Daniel 2:31)
Em seguida, Daniel começa a contar o sonho:
Tu, ó rei, estavas vendo, e eis aqui uma grande
estátua;
41
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que desde o princípio anuncio o que há de acontecer
e desde a antiguidade, as coisas que ainda não
sucederam...
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esta, que era imensa e de extraordinário esplendor,
estava em pé diante de ti; e a sua aparência era
terrível. Verso 31.
42
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(Vídeo: 9 seg)
Quase podemos ouvir o rei dizendo, com
entusiasmo: Isso mesmo! Uma estátua enorme, que
se erguia acima de tudo!
Daniel descreve o sonho com tanta clareza que
Nabucodonozor não tem dúvidas de que é o mesmo
sonho que ele teve.
(Texto: Daniel 2:32, 33)
Então, Daniel continua:
A cabeça era de fino ouro, o peito e os braços, de
prata, o ventre e os quadris, de bronze,
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as pernas, de ferro, os pés, em parte, de ferro, em
parte, de barro.
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(Vídeo: 14 seg) Impressionado, Nabucodonozor
presta atenção enquanto Daniel descreve os
elementos que formam a estátua, exatamente como
ele os tinha visto no sonho.
A cabeça era de ouro puro.
O peito e os braços, de prata reluzente.
O ventre e os quadris eram de bronze.
As pernas eram de ferro, e os pés, uma mistura de
barro e ferro.
(Texto: Daniel 2:34, 35)
Quando estavas olhando, uma pedra foi cortada sem
auxílio de mãos,

47
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feriu a estátua nos pés de ferro e de barro e os
esmiuçou.
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Então, foi juntamente esmiuçado o ferro, o barro, o
bronze, a prata e o ouro,
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(Vídeo: 9 seg)
O rei deve ter-se surpreendido ao ver uma pedra
surgir do nada, em grande velocidade, e atingir os
pés da estátua, destruindo-os, e em seguida
derrubando com grande estrondo a estátua inteira,
que se transformou num pó tão fino que o vento
levou sem deixar vestígios.
(Texto: Daniel 2:35)
Mas a pedra que feriu a estátua se tornou em grande
montanha, que encheu toda a terra. Daniel 2:29-35.
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(Vídeo: 8 seg)
Sim, Daniel, o rei deve ter dito, uma pedra foi
cortada, sem ajuda de mãos, destruiu a imagem, e se
tornou uma montanha que encheu a terra.
O sonho todo era, exatamente, o mesmo que o rei
sonhara. Imagine quão impressionado
Nabucodonozor deve ter ficado ao ouvir o relato
deste jovem, contando cada detalhe do sonho,
exatamente como ele sonhara!
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os quais se fizeram como a palha das eiras no estio,
e o vento os levou, e deles não se viram mais
vestígios.
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Uma coisa deve ter ficado absolutamente clara para
o rei: nenhum homem poderia ter revelado isto a
Daniel; nenhum homem pode saber o que outra
pessoa sonhou! Isto só poderia vir de uma fonte
divina.
Agora, o rei talvez estivesse pensando no que aquele
sonho tinha a ver com ele. Nós podemos estar
fazendo a mesma pergunta. Mas, o sonho de
Nabucodonozor prediz o estabelecimento e queda
de nações que têm papel chave na história da Terra.
Os reinos representados neste sonho, de uma forma
ou outra, influenciaram todas as nações do mundo,
especialmente nos tempos modernos.
Em poucas palavras, Deus resumiu o curso da
História desde os tempos de Babilônia, 600 anos
antes de Cristo, até o clímax da história da Terra.
Finalmente, Daniel chega ao âmago do sonho.

56
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(Texto: Daniel 2:38)
Olhando bem nos olhos do rei, Daniel disse: Tu és a
cabeça de ouro.
Verso 38.
Babilônia era a cabeça. Uma nação de puro ouro!
Um sorriso de satisfação deve ter aparecido nos
lábios do rei quando ele ouviu essas palavras.
As conquistas militares e o esplendor arquitetônico
de Babilônia foram insuperados. Os historiadores
confirmam que o ouro era um símbolo adequado
para representar o império babilônico.

58

O ouro foi amplamente usado para embelezar os
edifícios de Babilônia. Note a descrição de um
historiador sobre esta grande cidade da antigüidade:
59
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Situada no jardim oriental, formando um perfeito
quadrado... com um fosso ao redor...

60

as portas de bronze, os jardins suspensos elevandose terraço após terraço... os dois palácios reais...

61
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estava esta cidade, uma capital apropriada para um
reino que era representado pela cabeça de ouro.
Uriah Smith, As Profecias de Daniel e Apocalipse,
pp. 33, 34.
63

Os fabulosos jardins suspensos de Babilônia foram
considerados uma das Sete Maravilhas do Mundo
Antigo!
64

65

66

Se Daniel fosse um mero político, tentando construir
seu nome em Babilônia, poderia ter parado a
interpretação do sonho aqui. Mas, Daniel tinha uma
mensagem que Deus desejava que fosse revelada ao
mundo: uma mensagem não apenas para sua época,
e sim, uma mensagem que seria relevante até o fim
da história da Terra.
(Texto: Daniel 2:39)
Então Daniel, humildemente, declarou ao rei:
Depois de ti, se levantará outro reino, inferior ao
teu...
Daniel 2:39.
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ali, com a terra toda prostrada a seus pés, uma
rainha de grandeza inigualável...
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O sorriso de satisfação do rei deve ter sumido tão
rápido quanto apareceu, ao ouvir essas palavras de
Daniel.
O orgulhoso monarca, provavelmente, jamais
dedicara-se a pensar na idéia de que outra nação
viria a dominar o mundo.
Na verdade, os arqueólogos descobriram tabletes de
cerâmica inscritos com as seguintes palavras de
Nabucodonozor:

68

Com as fortificações de Esagila e Babilônia eu
fortaleci e estabeleci o nome do meu reino para
sempre.
69

(Texto: Daniel 4:30)
A Bíblia declara que o orgulhoso Nabucodonozor
declarou: Não é esta a grande Babilônia
70

71

que eu edifiquei para a casa real, com o meu
grandioso poder e para a glória da minha majestade?
Daniel 4:30.
Entretanto, Deus disse que outro poder se levantaria
e derrotaria o reinado de ouro de Babilônia.
Daniel estava vivo quando isso aconteceu.
(Vídeo: 13 seg) Durante o reinado de Belsazar, o
arrogante e orgulhoso neto de Nabucodonozor -Ciro, o Medo, cercou Babilônia.

72

No dia 13 de outubro de 539 a.C., o reinado de ouro
de Babilônia chegou a um fim inglório!

73
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Note que Deus havia profetizado,com precisão, por
quem a cidade seria tomada, e como.
Isso tudo, cerca de 200 anos antes da queda de
Babilônia,
74
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(Texto: Isaías 45:1)
Deus, através do profeta Isaías, declarou:
Assim diz o Senhor ao seu ungido, a Ciro, a quem
tomo pela mão direita, para abater as nações ante a
sua face,

76

Deus até especificou através de quem isto
aconteceria: Ciro, o Medo. E isto 150 anos antes dele
nascer.
77

78
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(Vídeo: 8 seg)
Ciro não poderia destruir os muros da cidade, que
eram altos e largos demais. Então, planejou outra
forma de entrar:
Ele mudou o curso do rio que passava pelo meio da
cidade, e seu exército foi caminhando pelo leito do
rio até chegar à cidade.
Por descuido, ou por traição, alguém deixara as
enormes portas de bronze abertas e sem sentinelas!
Os soldados de Ciro entraram na cidade e mataram
o rei e seus nobres, enquanto estes bebiam vinho
nas taças de ouro que o Rei Nabucodonozor trouxera
de Jerusalém. Ele as havia tirado do templo de
Salomão, anos antes.
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e para descingir os lombos dos reis, e para abrir
diante dele as portas, que não se fecharão. Isaías
45:1.
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Daniel havia predito que, após o império de ouro de
Babilônia, outro reino, inferior a Babilônia,
representado pelo peito e braços de prata, subiria ao
poder.
80
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O governo conjunto de medos e persas, certamente,
foi inferior ao glorioso império babilônico, mas
governou o Oriente Médio durante dois séculos.
Daniel profetizou que o reino de prata também teria
suas limitações:
(Texto: Daniel 2:39)
... e um terceiro reino, de bronze, o qual terá
domínio sobre toda a terra. Daniel 2:39.
Este dia chegou? Sem dúvida!

82

83

Nesta profecia da estátua de metal, o ventre e os
quadris de bronze cumpriram-se quando o brilhante
jovem general, Alexandre, o Grande, derrotou Dario
III, da Pérsia, na Batalha de Arbela, em 331 a.C., e
estabeleceu o terceiro império mundial, a Grécia!
Com a idade de 25 anos, o jovem Alexandre tornouse o soberano de um dos mais extensos impérios
que o mundo jamais conhecera.

84

85

O historiador grego, Ariano, escrevendo sobre
Alexandre, declarou:
Estou certo de que não houve nação, cidade ou
povo... que não tenham sido alcançados por sua
fama...
Parecia haver uma mão divina controlando seu
nascimento e suas ações. Biblioteca Histórica, livro
16, capítulo 12.

86
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Coincidentemente, a maioria das armaduras usadas
pela infantaria grega era feita de bronze, o terceiro
metal no sonho de Nabucodonozor.
87

Alexandre morreu vítima de uma febre, antes de
fazer 33 anos. Após sua morte, o império ficou
enfraquecido e dividiu-se em quatro partes, até que,
finalmente,
88

89

Então, subiu ao poder o mais terrível dos reinos da
antigüidade.
É bom lembrar que Deus previu que quatro impérios
mundiais se levantariam, um após o outro.
90

As pernas de ferro descreviam muito bem o
avassalador poder de destruição do quarto império
mundial.
Daniel descreveu esse império da seguinte forma:
91

(Texto: Daniel 2:40)
O quarto reino será forte como ferro... Daniel 2:40.

92

93

Os césares se auto-proclamavam deuses, e exigiam a
adoração e obediência de todos.
Foi durante esse período de domínio do império
romano, que dois eventos de grande importância
ocorreram.
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No dia 22 de junho de 168 a.C., na Batalha de Pidna,
o império de Alexandre, o Grande, pereceu, 144 anos
após sua morte.
- História de Roma, livro 3, Capítulo 10.
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94

95

1. Jesus nasceu em Belém.
Foi um governador romano que emitiu um decreto
para que todos os meninos de dois anos para baixo
fossem mortos em Belém.
Ele esperava conseguir matar Jesus. E...
2. Jesus foi crucificado na Judéia, sob a autoridade
dos romanos.
Um governador romano permitiu que Jesus fosse
condenado.
Jesus foi crucificado por soldados romanos e um
selo romano foi colocado sobre Seu túmulo, para
tentar mantê-Lo ali.
A partir de então, o padrão da profecia mudou.
Nenhum IMPÉRIO MUNDIAL se levantaria depois de
Roma.
(Texto: Daniel 2:41, 43)
Quanto ao que viste dos pés e dos artelhos, em parte
de barro de oleiro e em parte de ferro,

96

será este um reino dividido...

97

... misturar-se-ão mediante casamento, mas não se
ligarão um ao outro,

98

assim como o ferro não se mistura com o barro.
Daniel 2:41, 43.

99
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Em outras palavras, o profeta predisse que não
haveria um quinto império mundial, e sim uma
divisão da monarquia férrea de Roma.
100

(Vídeo: 3 seg) Roma seria dividida em vários reinos.

101

102

103

Por causa da luxúria, corrupção política e decadência
moral, Roma perdeu a estabilidade e força,
tornando-se uma presa fácil para as tribos bárbaras
que começaram a invadir o império entre 351 A.D. e
476 A.D.
O imperador Augusto foi deposto, e Roma foi
dividida em muitas partes representadas pelos pés e
dedos de ferro e barro da estátua.

104

(Texto: Daniel 2:43)
Quanto ao que viste do ferro misturado com barro
de lodo, misturar-se-ão mediante casamento,
105

106

mas não se ligarão um ou outro, assim como o ferro
não se mistura com o barro. Daniel 2:43.
As invasões de Roma pelos bárbaros dividiram o
império. Essas divisões, representadas pelos pés de
ferro e barro, foram os fundamentos das nações que
existem hoje na Europa.
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O ferro do gigantesco império de Roma, que
governou por cerca de 600 anos, desintegrou-se.
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(Vídeo: 6 seg) Dez destas tribos bárbaras são
mencionadas pelos historiadores da seguinte forma:
Germanos=Alemães, Borgonheses=Suíços, Francos=
Franceses, Lombardos= Italianos, Saxões= Ingleses
107

(Vídeo: 6 seg)
Suevos=Portugueses, Visigodos= Espanhóis, Hérulos,
Ostrogodos, Vândalos - atualmente extintos ou
assimilados por outras nações.
108

A proclamação divina de que estes reinos nunca
mais se uniriam em forma de império mundial,
novamente limita o que estas nações fazem.
109

A Europa continuará dividida. Não se unirão mais!
Mesmo com o mercado europeu, e uma moeda
comum, ainda estão divididos.
110

Ele o disse que mesmo que se misturassem através
de casamentos. Ou seja, os nobres de todos aqueles
países casar-se-iam entre si.
111

112

113
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Num palácio da Dinamarca, há um quadro que expõe
a árvore genealógica das famílias reais da Europa.
São todos parentes entre si! Esperavam, dessa forma,
evitar guerras.
Bem, isso não funcionou.
Os parentes não se entendiam. Sendo assim, muitas
das guerras ocorridas na Europa eram, na verdade,
brigas de família!
Deus predissera que eles não se uniriam.
Tentaram estabelecer novamente o Império Romano,
mas isto não iria nunca acontecer, assim como o
ferro e o barro não se misturam!
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Pense nas muitas tentativas que foram feitas para
unir as nações da Europa novamente.
O que aconteceu com esses supostos líderes
mundiais que tentaram unir a Europa?
114

115

117

Deus havia dito: NÃO SE LIGARÃO UM AO OUTRO!
Este seria um epitáfio adequado para todos esses
pretensos líderes mundiais!
Os homens ainda estão tentando unir os países
europeus, embora isso não esteja acontecendo,
como Deus previu!
Eles podem tentar a união, mas simplesmente não
podem manter-se unidos!
(Vídeo: 12 seg)
Nabucodonozor deve ter ficado confuso com o final
da profecia.
Deus predisse a queda de quatro grandes impérios
mundiais. Previu que depois de Roma surgiriam
várias nações-- sete das quais ainda existem na
Europa Ocidental de hoje -- algumas fortes, outras
fracas, mas, totalmente divididas.
O que aconteceria depois?
Com alegria e senso de confiança, Daniel chegou ao
surpreendente clímax da interpretação do sonho
daquela estátua metálica. Ele escreveu:

118
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116

Carlos Magno - DERROTADO, Carlos V DERROTADO, Luís XIV - DERROTADO, Napoleão DERROTADO, Kaiser Wilhelm - DERROTADO, Hitler DERROTADO.
Exilado na Ilha de Elba, Napoleão, o grande guerreiro
da França no início do século XVII, teve que admitir
que Deus era poderoso demais para ele.
Deus era poderoso demais para todos eles!
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(Texto: Daniel 2:44, 45)
Mas, nos dias desses reis, o Deus do céu suscitará
um reino que não será jamais destruído;
119

este reino não passará a outro povo; esmiuçará e
consumirá todos estes reinos, mas ele mesmo
subsistirá para sempre.
120

Como viste que do monte foi cortada uma pedra,
sem auxílio de mãos,

121

e ela esmiuçou o ferro, o bronze, o barro, a prata e o
ouro.

122

O grande Deus fez saber ao rei o que há de ser
futuramente. Certo é o sonho, e fiel a sua
interpretação. Daniel 2:44, 45.
123

124

125
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O próximo grande evento na história humana será a
segunda vinda de Cristo e o estabelecimento de Seu
reino, representado pela pedra cortada sem o auxílio
de mãos.
Seu reino será fundado não por mãos de homens,
mas pela poderosa mão de Deus. Um reino que
dominará toda a terra.
(Texto: Apocalipse 11:15)
Então se cumprirá a profecia:
... O reino do mundo se tornou de nosso Senhor... e
Ele reinará pelos séculos dos séculos. Apocalipse
11:15.
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Note os últimos eventos que são incluídos nesta
incrível profecia do Livro de Daniel:

126

Segunda Vinda de Jesus

127

As Nações do mundo desaparecerão
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128

Deus estabelecerá Seu reino

129

Este reino durará para sempre

130

Jesus será ungido Rei dos Reis e Senhor dos
Senhores

131

Ele vem à terra para reinar para sempre.

132
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133

134

Quando Daniel terminou de narrar ao rei sua
sensacional visão, e a incrível interpretação de Deus,
Nabucodonozor levantou-se de seu trono e,
humildemente, prostrou-se diante de Daniel,
honrando o grande Deus de Daniel, cuja sabedoria e
poder foram demonstrados de forma tão notável.
(Texto: Daniel 2:47)
O rei disse a Daniel: ... Certamente, o vosso Deus é o
Deus dos deuses, e o Senhor dos reis, e o revelador
de mistérios...
Daniel 2:47.
Verdadeiramente, o Deus de Daniel é o Deus que eu
desejo que seja o meu Deus. O Deus que tem o
futuro nas mãos!
Através da enorme estátua que Nabucodonozor viu
em seu sonho, seis séculos antes do nascimento de
Cristo, Deus revelou os mistérios dos séculos que
estavam por vir!

135

136

Sim, amigo, Certo é o sonho, e fiel a sua
interpretação!
A jornada está quase terminada!
O próximo grande evento será a vinda de Cristo nas
nuvens para estabelecer Seu reino eterno.
(Vídeo: 5 seg) Os reinos representados pelo ouro, a
prata, o bronze e o ferro, entraram para a história.
E o próximo evento da profecia é a gloriosa vinda de
nosso Senhor!

137

138
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Ele planejou um lindo amanhã, que se tornou
possível através do sangue que foi vertido na cruz
do Calvário.
Falta pouco tempo para que todas estas coisas se
cumpram.
Neste momento, Deus está preparando Seu reino e
aqueles que farão parte do mesmo.
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139

(Texto: Lucas 23:42)
Jesus, lembra-Te de mim quando vieres no Teu
reino. Lucas 23:42.
E Jesus deu-lhe a certeza de que estaria com Ele
naquele reino.
Você, também, pode fazer esta oração, e receber a
mesma certeza de que estará com Cristo no reino
que Ele brevemente estabelecerá nesta terra.

141

142

143

(Texto: Mateus 25:34)
No dia de Sua volta, você ouvirá dos lábios de Cristo
o seguinte convite:
... Vinde, benditos de Meu Pai! Entrai na posse do
reino que vos está preparado... Mateus 25:34.
Este mundo não está nas mãos de seres humanos.
Está nas mãos de Deus. Podemos enfrentar o futuro
com mais confiança. Em breve, Cristo vai voltar. A
pedra cortada sem auxílio de mãos destruirá a
estátua.
Os reinos desta terra desaparecerão.
Deus estabelecerá Seu reino eterno.

23
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140

(Vídeo: 7 seg) Podemos ter certeza de que faremos
parte deste reino, se, pela fé, fizermos o que fez o
ladrão na cruz quando estava pendurado ao lado de
Jesus.
Ele não podia aproximar-se de Jesus, mas, sabia que
era pecador e precisava ser salvo dos pecados que
havia cometido.
Então, olhou para o Salvador do mundo, viu o
sangue escorrendo por Seu rosto, e viu sua fronte
marcada pela coroa de espinhos.
Seu coração foi tocado, e ele confessou seus pecados
e exclamou:
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144
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Você pode ter confiança neste Deus.
Pode descansar tranqüilo em Suas mãos.
Ele está chamando você hoje.
Está convidando você hoje.
Está apelando ao seu coração agora.
Você gostaria de dizer: Sim, Senhor, eu confiarei
completamente em Ti. Entrego minha vida a Ti
agora, enquanto oramos?
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Enfrentando o Futuro Sem Medo

1

3

4

Mais tarde lhe perguntaram como ela conseguira
manter a calma sozinha, lá no meio do mar. Ela
respondeu: Eu fiz o que o meu pai me mandou fazer.
Eu sabia que ele voltaria, e não tive medo. A
esperança daquela garotinha a manteve viva,
permitindo que sobrevivesse até ser resgatada. A
grande esperança que mantém a nossa fé como
cristãos é a confiança de que nosso Pai celestial está
pronto para resgatar este planeta quase à beira da
destruição.
(Vídeo: 10 seg) Recentemente, um famoso cientista
declarou ter medo de que o mundo não dure outros
mil anos.
Ele disse que a poluição da atmosfera na terra fará
com que as temperaturas subam em todo o mundo,
1
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2

Num lindo dia de verão, um pai e sua filha de nove
anos estavam nadando no mar. Estavam brincando
de pular ondas, quando, de repente, a maré começou
a puxar com muita força.
Em questão de instantes a garotinha foi levada a
uma certa distância, onde seu pai não podia alcançála. E, da forma como estava o mar, ela não
conseguiria voltar à praia sem ajuda.
Felizmente, em vez de entrar em pânico, o pai
gritou: Fique boiando o mais tranqüila que puder;
não tenha medo. Eu vou voltar para buscar você.
Ele então saiu rapidamente em busca de um barco.
Quando o pai voltou ao local com um barco e alguns
salva-vidas, ficou com o coração apertado. Sua filha
não estava mais lá. Ela havia sido levada bem longe,
mar a dentro. Mas quando eles finalmente a
encontraram, a garota estava boiando calmamente,
como seu pai lhe tinha pedido.
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5

criando ondas de calor fatais, e enchentes nos
continentes, à medida em que as calotas polares se
derretem.
Mas, há gente que acha que o mundo vai acabar de
forma diferente.
(Vídeo: 5 seg) Alguns dizem que os próprios seres
humanos se destruirão numa guerra nuclear.

6

Outros dizem que os alimentos e outros recursos da
terra se acabarão, com a explosão demográfica ao
redor do mundo.
7

Há ainda outros que dizem que o planeta poderá
desaparecer por causa de uma colisão com um
enorme cometa ou asteróide.
8

E ainda há aqueles que acham que, algum dia,
alienígenas de outro planeta aterrissarão e
destruirão a todos. É claro que a maioria de nós tem
muitas outras coisas com que se preocupar.
9

Lutamos pela sobrevivência, lutamos para nos
relacionarmos uns com os outros, lutamos contra
doenças, tristeza e morte.
10

11

2

Para muitos de nós, talvez para a maioria, a vida não
é fácil. É tão difícil que às vezes nos pegamos
desejando que o mundo ACABE!
Mas, a vida não foi feita para ser tão cheia de dor,
fome, cansaço e estresse. Queremos um mundo
melhor!
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Bem, meu amigo, há uma boa notícia! Este mundo
VAI acabar. E HÁ um mundo muito melhor à nossa
espera!
12

13

Quem está certo a respeito de COMO o mundo
acabará?
Há inúmeros profetas fazendo previsões a respeito
disso.
14

Mas, o problema é encontrar profetas cujas
previsões sejam corretas -- profetas cujas profecias
realmente se cumpram!
15

16

17

(Vídeo: 15 seg) Você sabia que HÁ alguém cujas
profecias todas se cumpriram? Todas elas?
Alguém que nos pode dizer exatamente como o
mundo vai acabar, se vai acabar logo, ou se ainda vai
durar mais alguns milhares de anos.
Não deveríamos nos surpreender ao descobrir que
Aquele que criou este mundo, Aquele que existe
desde o princípio de tudo, também é o Ser que sabe
quando tudo vai terminar. Amigos, Jesus Cristo, o
Deus da criação, através de Sua Palavra, pode nos
mostrar o futuro. Ele é um Guia confiável.
Quem poderia saber mais sobre o FIM do mundo, do
que aquele que estava aqui desde o PRINCÍPIO?
A Bíblia nos fala sobre um interessante momento da
vida de Jesus Cristo.
Certo dia, os discípulos chamaram-nO de lado para
mostrar-Lhe o templo que fora reconstruído pelo
governo romano.
3
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Quase todos nós gostaríamos de saber como, e
quando, o mundo vai acabar.
Ele acabará em nossa geração, ou daqui a mil ou dez
mil anos?
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Era um dos edifícios mais incríveis de todo o
império romano -- uma obra prima da arquitetura!
Depois de olhar para o templo, Jesus fez uma
alarmante declaração a seus discípulos. Ele disse:
18

(Texto: Mateus 24:2)
... Não vedes tudo isto? Em verdade vos digo,

19

que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja
derribada. Mateus 24:2

20

Este era o mais importante edifício da nação judaica,
e Jesus previu que seria totalmente destruído.

21

Os discípulos ficaram chocados!
Enquanto subiam ao Monte das Oliveiras, fizeram a
Jesus a pergunta que todos nós teríamos feito:
22

(Texto: Mateus 24:3)
... se aproximaram dEle os discípulos, em particular,
e Lhe pediram: Dize-nos quando sucederão estas
coisas
23

e que sinal haverá da Tua vinda e da consumação do
século. Mateus 24:3

24

Veja bem, os discípulos acharam que se aquele
edifício iria ser destruído, este evento deveria estar
ligado à volta de Cristo e ao fim do mundo.
25

4
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Mas, no livro de Mateus, no capítulo 24, percebemos
que Jesus falou sobre dois eventos diferentes

26

Um deles era Sua segunda vinda -- Sua volta a esta
terra em glória, e o estabelecimento de um novo
reino aqui no planeta Terra.

28

(Vídeo: 6 seg) O outro evento seria visto por muitas
pessoas que estavam vivas naquela época. Era a
destruição da cidade de Jerusalém e do templo.
Então, Jesus continuou a falar aos discípulos sobre o
que aconteceria ao templo.
(Texto: Mateus 24:15-16)
Ele disse, em Mateus 24:15, 16: Quando, pois, virdes
o abominável da desolação de que falou o profeta
Daniel,

29

no lugar santo (quem lê entenda),

30

então, os que estiverem na Judéia fujam para os
montes.

31

Daniel havia predito que Jerusalém seria destruída.
Mas, agora, Jesus lembra a Seus discípulos que as
previsões do profeta Daniel em breve seriam
cumpridas.
32

(Texto: Mateus 24:17-18)
Ele disse, em Mateus 24:17, 18: Quem estiver sobre o
eirado não desça a tirar de casa alguma coisa.
33
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E quem estiver no campo não volte atrás para buscar
a sua capa.

34

Em outras palavras, Ele estava lhes dizendo que
fugissem para salvar suas vidas, pois quando vissem
os exércitos cercando a cidade de Jerusalém, a
destruição seria iminente.
35

(Texto: Lucas 21:20)
Em Lucas 21:20, Jesus disse: Quando, porém, virdes
Jerusalém sitiada de exércitos, sabei que está
próxima a sua devastação.
36

(Texto: Lucas 21:22, 24)
Porque estes dias são de vingança, para se cumprir
tudo o que está escrito.
37

Cairão a fio de espada e serão levados cativos para
todas as nações;

38

e até que os tempos dos gentios se completem,
Jerusalém será pisada por eles. Lucas 21:22, 24

39

No ano 66 A.D., aproximadamente 33 anos após
Jesus ter feito esta predição, os exércitos romanos,
sob a direção de Cestius, governador romano da
Síria, vieram para acabar com
40

uma rebelião que surgira em Jerusalém. Eles
cercaram a cidade, mas foram enfrentados pelos
judeus e, finalmente
41
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os exércitos romanos se retiraram, sentindo que não
tinham o poderio necessário para tomar a cidade.
(Ver Eusébio, História da Igreja, livro 3, cap. 5)
42

43

44

45

Aproximadamente 1.100.000 pessoas foram mortas
naquele cerco. Deixaram de seguir as instruções de
Jesus e fugir da cidade quando o exército romano se
retirou em 66 A.D.
Aqui está uma incrível lição sobre a importância de
estudar as profecias e prestar atenção aos sinais dos
tempos.
Aqueles que acreditaram em Cristo, e estiveram
atentos aos sinais preditos por Ele, salvaram-se,
enquanto os incrédulos pereceram.
Assim será no fim do mundo: aqueles que estiverem
atentos serão salvos, enquanto os que forem
indiferentes e descrentes, perecerão.
(Vídeo: 5 seg) E o que dizer do magnífico templo?
Tito, o general romano responsável pela tomada da
cidade de Jerusalém, dera ordens expressas aos
soldados para salvarem o templo, mas um dos
soldados jogou uma tocha de fogo por uma porta,
e o templo transformou-se num inferno de chamas!
Nenhuma pedra foi deixada sobre a outra.

46
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(Vídeo: 6 seg) Aqueles que tinham seguido as
instruções de Jesus, escaparam à destruição da
cidade de Jerusalém, e não foram mortos quando a
cidade finalmente foi tomada pelo exército romano.
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47

As previsões de Jesus a Seus discípulos, 40 anos
antes da destruição de Jerusalém, cumpriram-se
com exatidão. Será que vamos ignorar os sinais que
Jesus nos deixou a respeito do fim do mundo, ou
seguiremos seus conselhos e estaremos prontos
para o que está adiante de nós?
Como saberemos quando o fim do mundo vai estar
muito perto?
JESUS NOS APRESENTA SINAIS CLAROS.
Vamos analisar alguns dos sinais dos nossos
tempos! Em Mateus 24:7, Cristo disse:

48

(Texto: Mateus 24:7)
Porquanto se levantará nação contra nação, reino
contra reino,
49

e haverá fomes e terremotos em vários lugares.
Mateus 24:7.
O século XX foi o mais sangrento de toda a história
da humanidade.
50

51

(Vídeo: 20 seg) Na Primeira Guerra Mundial, 20
milhões de pessoas foram sacrificadas no altar das
batalhas. A Segunda Guerra Mundial assistiu à
destruição de 50 milhões de vidas. Embora todos
pensassem que a violência e o ódio teriam fim, ainda
hoje temos guerras.
Parece que o mundo enlouqueceu. Este é um dos
sinais dos tempos.
As nações estão falando de paz, mas preparam-se
para a guerra. Outra profecia bíblica a respeito da
paz e da preparação para a guerra, diz:

52
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53

(Texto: I Tessalonicenses 5:3)
Quando andarem dizendo: Paz e segurança, eis que
lhes sobrevirá repentina destruição... I
Tessalonicenses 5:3.
Falamos sobre paz, mas não existe paz! Todos dizem
almejar a paz! Mas tudo não passa de palavras
vazias!

54

55

(Texto: Apocalipse 11:18)
... as nações se enfureceram; chegou, porém a Tua
ira... para destruíres os que destroem a terra.
Apocalipse 11:18.
Nunca antes o homem teve a capacidade de destruir
toda a matéria de que é feita a terra.
Com a invenção da bomba atômica, o homem agora
tem a capacidade de destruir o planeta todo.

56

57

Os terroristas encontraram uma nova forma de
comprar ou roubar armas nucleares, que no passado
estavam bem guardadas. Alguns destes dispositivos
letais já sumiram, e estão em mãos de alguém que
está só esperando para vendê-los ou usá-los.
Uma renomada revista assinalou que as informações
sobre como se constrói uma bomba nuclear estão
disponíveis nas grandes bibliotecas do mundo. Estão
a apenas um clique do computador.

58
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A Bíblia diz que nos últimos momentos desta terra,
o homem terá a capacidade de destruir
completamente o planeta.
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59

(Vídeo: 5 seg) Quem tem estas armas, e o que fará
com elas algum dia? São do tamanho de uma mala, e
podem ser colocadas em qualquer lugar; uma delas
poderia destruir uma das grandes cidades do
mundo.
O Senhor disse que haveria catástrofes de todo tipo
nos últimos dias.

60

(Texto: Mateus 24:7)
... haverá fomes... (Mateus 24:7)

61

E realmente HÁ fome em várias partes da terra.

62

Estima-se que 57 milhões de pessoas morrerão de
fome apenas este ano. Isto significa que 156.000
morrerão a cada dia, por falta de alimento.
63

64

65
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Dentre os bilhões de habitantes do planeta Terra, 60
por cento são malnutridos, e 20 por cento acabarão
morrendo de fome.
Jesus disse que haveria fomes, e este seria um dos
sinais do fim.
(Vídeo: 5 seg) Fontes bem informadas nos dizem que
quando a população da Terra superar a produção de
alimentos, então uma fome de proporções mundiais,
epidemias e guerra por alimentos serão inevitáveis.
Como poderemos alimentar a crescente população
quando dois terços da população já está malnutrida
agora?
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(Texto: Lucas 21:25)
Jesus descreveu o dilema final da terra dizendo que
haveria ... angústia entre as nações em
perplexidade... Lucas 21:25.
66

Jesus disse que haveria pestes:

68

(Texto: Mateus 24:7)
... haverá fome, pestes e terremotos em todos os
lugares. (BJ)
A palavra peste, hoje em dia, significa o mesmo que
praga ou doença estranha.
Há muitas doenças hoje, a despeito de tudo que a
medicina moderna tem feito.

69

AIDS, malária, pneumonia, tuberculose, vírus ebola,
sífilis, gonorréia e cólera.

70

A Organização Mundial de Saúde estima que hoje
existam 40 milhões de casos de infecção pelo vírus
H.I.V..
Nações inteiras desaparecerão se algo não for feito.
71

Outro sinal dos tempos é encontrado na poluição
ambiental. A Bíblia prevê que o mundo envelhecerá.
Em Isaías 51:6, Deus disse:
72

(Texto: Isaías 51:6)
Levantai os olhos para os céus e olhai para a terra
embaixo,
73
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porque os céus desaparecerão como a fumaça, e a
terra envelhecerá como um vestido...
Que melhor descrição poderia ser feita da
deterioração do céu e da terra?
74

Em muitas cidades grandes, o céu está cheio de
agentes químicos tóxicos, que ingerimos quando
respiramos.
75

Em muitas cidades há até placas alertando para o
perigo da poluição atmosférica.

76

(Vídeo: 5 seg) Em muitos lugares, a água não é
potável, por conter substâncias prejudiciais à saúde.

77

78

O lixo atômico tornou-se um problema em nossa
sociedade.
Trabalhadores de grandes fábricas de energia
atômica estão sendo indenizados por terem sido
contaminados.
Onde conseguiremos energia, água pura e ar puro?
Onde conseguiremos alimentos?

79

(Vídeo: 6 seg) Com o rápido crescimento
populacional do mundo, o homem enfrenta graves
problemas de sobrevivência na Terra!
80

(Texto: Lucas 21:25)
... sobre a terra, angústia entre as nações em
perplexidade... Lucas 21:25
12
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A Bíblia também menciona um aumento no número
de terremotos.

82

83

A cada ano temos 6.000 grandes terremotos no
mundo.

84

(Vídeo: 10 seg) Apenas nos últimos 90 anos, houve
1.500.000 vítimas fatais.

85

Nos últimos anos, temos visto terremotos que
ceifaram 20.000 a 30.000 vidas de uma só vez.
Muitos de vocês devem lembrar-se de terremotos
recentes em vários países.
86

(Texto: Lucas 21:11, 25)
A Bíblia diz: Haverá grandes terremotos, epidemias e
fome em vários lugares,
87

coisas espantosas e também grandes sinais no céu...

88

Haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas; sobre a
terra, angústia entre as nações

89

13

2 – Sinais Que Você Não Pode Ignorar!

(Texto: Mateus 24:7)
Haverá... terremotos em vários lugares. Mateus 24:7.
Temos assistido a um assombroso aumento no
número de terremotos.
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em perplexidade, por causa do bramido do mar e
das ondas. Lucas 21:11, 25.

90

91

92

(Vídeo: 17 seg) Note que a Bíblia menciona o
bramido do mar e do vento.
Em todo o mundo, temos observado condições
climáticas extraordinárias.
Tufões, maremotos, tornados, furacões, vulcões -todas estas coisas estão causando perdas materiais e
mortes.
A Bíblia nos apresenta outro sinal: as condições
morais no fim dos tempos.
Jesus comparou as condições da terra nos últimos
dias a Sodoma e Gomorra, duas das cidades mais
corruptas que já existiram.
Deus, finalmente, as destruiu com fogo do céu.
(Texto: Lucas 17:28, 30)
O mesmo aconteceu nos dias de Ló...

93

Assim será no dia em que o Filho do homem se
manifestar. Lucas 17:28-30.

94

95

(Texto: Judas 1:7)
Judas escreveu: ... Sodoma, e Gomorra, e as cidades
circunvizinhas [...] havendo-se entregado à
prostituição...
Judas 7.
Paulo, falando das condições morais que
caracterizaram essas cidades, escreveu:

14
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(Texto: Romanos 1:26, 27)
... porque até as mulheres mudaram o modo natural
de suas relações íntimas por outro, contrário à
natureza;
97

semelhantemente, os homens também, deixando o
contacto natural da mulher, se inflamaram
mutuamente em sua sensualidade,

cometendo torpeza, homens com homens...
Romanos 1:26, 27.

99

(Texto: II Timóteo 3:2-5)
Pois os homens serão egoístas, avarentos,
jactanciosos, arrogantes, blasfemadores,
desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes,
100

desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem
domínio de si, cruéis, inimigos do bem,

101

traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos
prazeres que amigos de Deus.

102

tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o
poder...
II Timóteo 3:2-5
103
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104

105

(Texto: II Timóteo 3:13)
Será que as coisas poderiam piorar? Sinto muito,
mas a resposta é, Sim. ... homens perversos e
impostores irão de mal a pior, enganando e sendo
enganados.
Um dos sinais mais importantes que Jesus
mencionou foi a vinda de falsos cristos e falsos
profetas. Cristo nos alertou a respeito de falsos
cristos e falsos profetas que apareceriam para
enganar o mundo.
(Texto: Mateus 24:23-24)
Então, se alguém vos disser: Eis aqui o Cristo! Ou: Eilo ali! Não acrediteis;

106

porque surgirão falsos cristos e falsos profetas
operando grandes sinais e prodígios para enganar,

107

se possível, os próprios eleitos. Mateus 24:23-24

108

109

(Texto: Mateus 24:26)
Portanto, se vos disserem: Eis que ele está no
deserto!, não saiais... Mateus 24:26.
Não haverá necessidade de ir a lugar nenhum, pois
Jesus disse:
(Texto: Mateus 24:27)
Porque, assim como o relâmpago sai do oriente e se
mostra até no ocidente,

110
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assim há de ser a vinda do Filho do homem. Verso
27.

111

112

Nós O veremos quando Ele vier! Ninguém precisará
nos contar quando Jesus vier com todos os Seus
santos anjos!
113

O último e maior sinal de todos os sinais que Jesus
deu foi a pregação do Evangelho a todo o mundo. De
todos os sinais, este é o único que ainda não foi
cumprido.
114

(Texto: Mateus 24:14)
Em Mateus 24:14, Jesus disse: E será pregado este
evangelho do reino por todo o mundo, para
testemunho a todas as nações. ENTÃO VIRÁ O FIM.
115

No livro de Apocalipse, vemos que Deus descreve
esta proclamação do evangelho.

116

(Texto: Apocalipse 14:6)
Vi outro anjo voando pelo meio do céu,

117

tendo um evangelho eterno para pregar aos que se
assentam sobre a terra,

118
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(Texto: Apocalipse 1:7)
Novamente nos é dito: Eis que vem com as nuvens, e
todo olho O verá, até quantos o traspassaram...
Apocalipse 1:7.
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119

e a cada nação, e tribo, e língua, e povo. Apocalipse
14:6.
Você já se deu conta de que está assistindo ao
cumprimento desta profecia hoje, enquanto assiste a
este estudo da Bíblia? Isto faz parte da pregação do
evangelho eterno a todos os seres humanos.
O evangelho está sendo proclamado pela TV, rádio,
reuniões evangelísticas, pela Internet, em estudos
bíblicos e cursos por correspondência ao redor do
globo.

120

121

Daniel disse que o conhecimento se multiplicaría.
Nos últimos e cruciais dias da história deste mundo,
o livro de Daniel está tem sido desvendado, trazendo
um maior conhecimento sobre o plano de Deus para
esta terra, ao lado de um enorme aumento do
conhecimento no mundo científico.
O Tempo está acabando!
Os pecados que provocaram a destruição do mundo
nos dias de Noé existem hoje.

122

Os eventos que ocorrem atualmente provam que o
homem parece estar buscando sua própria
destruição. Jesus comparou os nossos dias aos dias
de Noé.
123

As pessoas que viviam no tempo de Noé estavam
ocupadas ganhando a vida e correndo atrás de seus
interesses, sem ter tempo para as coisas espirituais.
124

(Texto: Mateus 24:37-39)
Jesus disse, em Mateus 24:37-39: Pois assim como
foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do
homem.
125
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Porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio
comiam e bebiam,

126

casavam e davam-se em casamento, até o dia em que
Noé entrou na arca,

e não o perceberam, senão quando veio o dilúvio e
os levou a todos,

128

assim será também a vinda do Filho do homem.

129

130

131

Jesus disse que Sua segunda vinda seria como foi
nos dias de Noé.
As pessoas estariam se divertindo, mas não teriam
tempo para Deus! Amariam os prazeres mais que a
Deus.
Os últimos grãos de areia estão passando pela
ampulheta do tempo neste momento.
Em breve, o Filho de Deus aparecerá nos céus,
rodeado por inumeráveis anjos.
Deus espera ansiosamente este dia, não para que
possa destruir o mundo, mas para que possa levar
Seu povo para o lar. Este lar está à nossa espera. Está
pronto!
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132

Quando vemos os sinais no mundo de hoje,
podemos certamente ver o quão próximos estamos
da vinda de Jesus.
Tudo está muito semelhante ao que era por ocasião
da primeira vinda de Jesus a esta terra.
Naquele tempo, Deus deu muitos sinais para que o
povo soubesse que era o momento de Jesus vir à
terra.
(Vídeo: 7 seg) O relógio bateu durante 4.000 anos, e
Deus enviou anjos e homens sábios para que o povo
soubesse de Sua vinda.

133

(Texto: João 1:11)
Mas, infelizmente, Ele veio para o que era Seu, e os
Seus não O receberam. Não estavam preparados para
recebê-Lo.
134

Amigos, Ele nos deu todos estes sinais que dizem
que Ele em breve virá. Jesus disse:

135

(Texto: Mateus 24:33-34)
... Quando virdes todas estas coisas, sabei que está
próximo, às portas.
136

Em verdade vos digo que não passará esta geração
sem que tudo isto aconteça. Mateus 24:33, 34.

137

Será que O receberemos desta vez, ou Ele ficará
desapontado novamente? Está tarde, e há muito em
jogo. Não há um momento a perder.
138
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O navio América Central tinha zarpado do porto de
Nova Iorque e estava navegando em direção ao Canal
do Panamá, quando um acidente provocou um
rombo no casco. Outro navio viu o sinal de socorro e
aproximou-se para ajudar. O capitão do navio
resgate enviou uma mensagem: Qual é o problema?
A resposta foi: Estamos com problemas e
afundando. Espere até amanhã!
O capitão do segundo navio podia ver o vazamento
na água, e respondeu: Deixe-me embarcar seus
passageiros em meu navio agora.
Mas era noite, e o capitão do América Central não
queria arriscar transferir os passageiros no escuro.
Ele repetiu: Espere até amanhã.
O outro capitão enviou outra mensagem insistindo
que alguma ação deveria ser tomada imediatamente.
Mas sua sugestão foi recusada. Ele ficou a certa
distância, esperando a noite passar.
Da cabine de comando, sua equipe podia ver as
luzes do América Central subindo e descendo com
as ondas.
Cerca de uma hora e meia mais tarde, eles
observaram, estupefatos, aquelas luzes
desaparecerem.
O navio havia afundado, e todos que estavam a
bordo pereceram.
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Esperar pode resultar em perdição eterna.
Há momentos em que você precisa tomar uma
decisão imediata.
O capitão do América Central achou que não
haveria problema esperar até a manhã seguinte.
Tragicamente, ele estava enganado.
A Bíblia diz: Hoje é o dia da salvação. Não espere.
Não hesite. Não adie.
Por que não tomar a sua decisão ao lado de Cristo
agora? Você não gostaria de erguer seu coração a
Deus, agora, e pedir-Lhe para ajudá-lo a preparar-se
para a breve vinda de Cristo? Há algo em sua vida
que poderia estar impedindo você de estar pronto
para a volta de Cristo?
Por que não abrir mão disto agora, enquanto
oramos?
Se você realmente quer aceitar a Cristo, não gostaria
de levantar sua mão agora e dizer, Sim, Jesus, quero
estar pronto para encontrá-Lo quando vier outra vez.
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O Dia em Que Você Será Imortal

1

2

Maria estava cansada. Aquela semana fora muito
agitada. Sua vida parecia ser uma seqüencia
incessante de atividades. Ela estava dirigindo, e saiu
da estrada principal para entrar na pequena estrada
que levava até sua casa.
De repente, um meteoro iluminou a noite. Estrelas
cadentes brilharam no céu.

4

Desacostumada com tal demonstração astronômica,
ela acelerou o carro. Imediatamente pensou: É o fim
do mundo! Cristo está voltando! Tudo que eu quero
é chegar em casa e estar com o meu filho.
Falando sobre esta experiência mais tarde, Maria
declarou: Quando vi o céu tão iluminado, pensei que
Jesus estava voltando naquele momento.
Você já se perguntou se o mundo vai acabar algum
dia? Se já, talvez você tenha tentado imaginar como
será esse final. Algum meteorito colossal seria um
sinal do fim?

5

(Vídeo: 8 seg) Algumas pessoas acham que o mundo
vai terminar numa guerra nuclear; que os seres
humanos se destruirão a si mesmos, e todas as
formas de vida que há na terra.
6

Outros acham que a população do mundo vai
explodir a tal ponto que a terra simplesmente não
vai mais ter estrutura para tanta gente, e haverá uma
fome generalizada.
7

1
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Há outros que acham que talvez um dia um
asteróide ou um cometa se chocará com a terra, e a
destruirá.
8

9

10

(Vídeo: 8 seg) Mas, você sabe que muito tempo atrás,
a Bíblia profetizou exatamente como o mundo
terminaria? E, amigos, a boa notícia é que a raça
humana não vai morrer por causa de uma guerra,
nem fome, nem pela colisão do planeta com outro
objeto no espaço sideral.
Ao contrário, a Bíblia diz que o mundo terminará
com o retorno triunfante de Jesus Cristo a esta terra!
Ele voltará a este mesmo planeta que deixou quase
2.000 anos atrás, e voltará para colocar um ponto
final no tempo como nós o conhecemos, dando
início à eternidade.
É interessante descobrir o que as pessoas pensam
quando lhes perguntamos como acham que será a
volta de Jesus.

11

12

Sim, amigos, o Rei Jesus voltará em breve, e não há
dúvidas de que os problemas desse mundo estão
além da capacidade humana de resolução. Apenas
Cristo e Seu Pai são capazes de solucionar os
enormes problemas do planeta Terra!
Que bênção será quando o Rei voltar!
Quando o apóstolo Paulo estava preso na escura e
úmida Prisão Mamertina, esperando o dia de sua
execução, escreveu que estava

13

2
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14

(Texto: Tito 2:13)
Aguardando a bendita esperança e a manifestação
da glória do nosso grande Deus e Salvador Cristo
Jesus. Tito 2:13.
Paulo escreveu esta carta de encorajamento a Tito,
seu verdadeiro filho segundo a fé, para lembrar-lhe
da glória da volta de nosso Senhor.
Se você descobrir em sua vida noites escuras de
desânimo, olhe para cima e lembre-se da esperança
da segunda vinda de Cristo a esta terra; então tudo
ficará bem!

15

(Texto: João 3:16)
O texto que talvez seja mais conhecido é João 3:16:
Porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu
Seu filho unigênito,
17

para que todo aquele que nEle crê, não pereça, mas
tenha a vida eterna.
O segundo texto é uma linda promessa que Jesus fez
pouco antes de Sua crucifixão e ascensão:
18

(Texto: João 14:1-3)
Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus,
crede também em Mim.
19

3
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O evento mais mencionado no Novo Testamento é a
segunda vinda de Cristo.
Em cada 25 versículos, há um que tem relação com
este evento.
Cristo passou mais tempo falando sobre este evento
do que qualquer outro tópico do Novo Testamento.
Há dois textos no Novo Testamento que todo aquele
que crê na Bíblia deveria saber.
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Na casa de Meu Pai há muitas moradas. Se não fosse
assim, Eu vo-lo teria dito. Vou preparar-vos lugar.

20

E se Eu for e vos preparar lugar, virei outra vez,

21

e vos levarei para Mim mesmo, para que onde Eu
estou estejais vós também.
João 14:1-3.
22

Através dos séculos, sempre que desapontamentos,
dificuldades ou morte ameaçaram os seguidores de
Cristo,
23

este raio de esperança, a promessa de Sua volta, lhes
trouxe coragem e força para permanecer firmes. Os
seguidores de Jesus sempre olharam pela fé para o
cumprimento desta promessa.
24

25

(Texto: II Timóteo 4:7, 8)
Mais adiante em sua vida, Paulo proclamou,
triunfante, diante de seu carrasco:
Combati o bom combate, completei a carreira,
guardei a fé.
Já agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual
o Senhor, reto juiz,

26

me dará naquele dia; e não somente a mim, mas
também a todos quantos amam a Sua vinda. II
Timóteo 4:7, 8.
4

27
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Paulo foi capaz de encarar com coragem a espada do
carrasco no funesto dia de sua execução, porque
tinha fé na promessa da volta de Cristo!
28

Sim, Jesus VAI voltar!
E, amigo, a promessa de Jesus a Seus discípulos
pertence a todos nós.
Jesus vai voltar!
29

Quando os discípulos perguntaram quais seriam os
sinais de Sua vinda e como seria o fim do mundo,
Jesus fez um relato detalhado de eventos que
aconteceriam logo antes de Sua volta.
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30

(Texto: Mateus 24:4, 5)
Vamos ler este relato.
Jesus disse: ... Vede que ninguém vos engane.
31

Porque virão muitos em Meu nome, dizendo: Eu sou
o Cristo, e enganarão a muitos. Mateus 24:4, 5.
No verso 24, Jesus explica melhor este tema.
32

(Texto: Mateus 24:24)
Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas
operando grandes sinais e prodígios para enganar,
33

se possível, os próprios eleitos.

34

5
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35

36

37

Se não soubermos reconhecer a diferença,
reconhecer o engano, podemos nos ligar a um
impostor, achando que ele é Cristo!
Jesus avisou que isto poderia acontecer! E não estava
falando apenas de alguns pequenos enganos.
Evidentemente, estava falando sobre imitações tão
bem planejadas e executadas, que quase todo o
mundo seria enganado!
Veja bem, estes impostores farão milagres, curando
os doentes e dando demonstrações sobrenaturais
para comprovar suas pretensões.
Nós não nos enganaremos com a verdadeira vinda
de Cristo!
Ninguém terá dúvidas. Mas podemos ser enganados
por um falso cristo antes que Cristo venha!
Pense nisso.
O diabo usará falsos cristos e falsos profetas para
tentar confundir as pessoas em relação à segunda
vinda.

38

(Texto: II Coríntios 11:13, 14)
Pois os tais são falsos apóstolos, obreiros
fraudulentos, transfigurando-se em apóstolos de
Cristo.
39

40

6

E não é de se admirar, pois o próprio Satanás se
transforma em anjo de luz.
II Coríntios 11:13, 14.
O próprio diabo se transformará e representará uma
falsa segunda vinda de Jesus.
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41

(Vídeo: 13 seg) De vez em quando, alguém aparece
no cenário mundial declarando ser Cristo.
Usam roupas que as pessoas podem achar que
Cristo usava.
Falam com uma voz melodiosa e cheia de bondade.
Citam muitos textos das Escrituras.
Aparentam ser muito sábios.
Alguns deles atraem um grande número de
seguidores que crêem que Cristo voltou à terra.
Mas nenhuma dessas pessoas é Cristo.
Podemos ter certeza absoluta disto.
Por quê?
Essas pessoas podem ter a aparência que se espera
que Jesus tenha.
Podem falar como se espera que Jesus fale.

42

Há apenas um guia seguro para determinar se
alguém é o que diz ser, ou impostor: a Bíblia.

43

Vamos considerar alguns dos sinais distintos da
segunda vinda de Cristo, para que não sejamos
enganados!
44

A Segunda Vinda de Cristo é um Evento Visível

45

7
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Podem curar doentes e fazer sinais e maravilhas, e a
tentação de duvidar da Bíblia pode ser avassaladora.
Mas não podemos ousar confiar em nossos sentidos:
no que ouvimos, no que vemos e no que sentimos!
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(Texto: Mateus 24:27)
Pois assim como o relâmpago sai do oriente e se
mostra até o ocidente, assim será também a vinda
do Filho do homem.
Mateus 24:27.
Em Apocalipse 1:7 lemos:
(Texto: Apocalipse 1:7)
Vede, Ele vem com as nuvens, e todo o olho verá...

47

Imitações podem aparecer aqui e ali, mas nenhum
impostor pode aparecer nas nuvens do céu de forma
que todos o vejam.
48

Depois que Jesus terminou Sua obra aqui nesta
terra, Ele estava pronto a voltar para o céu.

49

Levou seus discípulos até o Monte das Oliveiras, e
depois de tê-los instruído e se despedido deles, de
repente foi levado para os céus.
50

Notemos o que a Bíblia diz sobre esse
acontecimento.

51

(Texto: Atos 1:9-11)
Depois que lhes disse isto, vendo-O eles, foi elevado
às alturas e uma nuvem O recebeu, ocultando-O a
seus olhos.
52

8
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E estando eles com os olhos fitos no céu enquanto
Ele subia, de repente junto deles se puseram dois
homens vestidos de branco,
53

os quais lhes disseram: Varões galileus, por que
estais olhando para o céu?

54

Esse Jesus, que dentre vós foi recebido em cima no
céu, há de vir, assim como para o céu O vistes ir.
Atos 1:9-11.

Dois anjos foram enviados por Deus para assegurar
aos discípulos que a promessa que Jesus fizera seria
cumprida.
Jesus disse claramente o que eles VERIAM:
56

(Texto: Lucas 21:27)
Então verão vir o Filho do homem vindo numa
nuvem, com poder e grande glória. Lucas 21:27
57

58

Ninguém vai precisar avisar você quando Jesus
estiver voltando. Você O verá vindo nas nuvens. Mas,
há outros sinais que o diabo não poderá imitar.
Cristo não vai aparecer, de repente, em algum lugar
remoto, ou aterrissar numa nave espacial.
Jesus Não Virá Sozinho - Será Um Evento Glorioso!

59
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60

(Texto: Mateus 25:31)
Jesus disse: Quando o Filho do homem vier em Sua
glória, e todos os santos anjos com Ele, então se
assentará no trono da Sua glória.
Mateus 25:31
(Texto: Mateus 24:31)
Por que Jesus trará os anjos consigo? Ele mesmo
responde:

61

E Ele enviará os Seus anjos, com grande clangor de
trombeta,
os quais ajuntarão os Seus escolhidos desde os
quatro ventos, de uma a outra extremidade do céu.
Mateus 24:31.

62

63

Sim, Jesus virá acompanhado de todos os santos
anjos, enchendo os céus com uma glória
indescritível. Agora você sabe porque essas pessoas
que declaram ser o Cristo não podem ser o que
dizem ser!
Seria impossível alguém imitar a volta de Jesus!
Ninguém é capaz!
Mas há mais eventos relacionados à vinda de Jesus.
Será Uma Vinda Audível - os Justos Mortos Serão
Ressuscitados

64

(Texto: I Tessalonicenses 4:16)
Porquanto o Senhor mesmo, dada a Sua palavra de
ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a
trombeta de Deus,
65
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descerá dos céus, e os mortos em Cristo
ressuscitarão primeiro.
I Tessalonicenses 4:16.
66

67

Portanto, a vinda de Cristo não será apenas visível,
mas também audível; será ouvida por todos.
Tão penetrante será o chamado de Deus, e o som da
trombeta, que os mortos em Cristo serão
despertados e sairão de seus túmulos.
Você já imaginou a alegria quando os túmulols
forem abertos e famílias se reunirem outra vez?
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68

Você percebe o quão impossível seria para Satanás
imitar a verdadeira vinda de Cristo?

69

E ainda há mais boas notícias!
Note o que acontecerá aos justos vivos na segunda
vinda de Cristo:
70

(Texto: I Tessalonicenses 4:17)
Depois nós, os vivos, seremos arrebatados
juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro
do Senhor nos ares,
71

e, assim, estaremos para sempre com o Senhor.
I Tessalonicenses 4:17.

72
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(Vídeo: 4 seg) Os fiéis seguidores de Jesus serão
elevados junto com os mortos ressuscitados para
encontrar-se com Jesus no ar.
Que reunião feliz será para muitas famílias.
73

Paulo dá mais detalhes do que acontecerá quando
Jesus voltar:

74

(Texto: I Coríntios 15:51-53)
Eis que vos digo um mistério... todos seremos
transformados,
75

num momento, num abrir e fechar de olhos, ao
ressoar a última trombeta.

76

A trombeta soará, os mortos ressuscitarão
incorruptíveis, e nós seremos transformados.

77

Porque é necessário que este corpo corruptível se
revista da incorruptibilidade, e que o corpo mortal
se revista da imortalidade.
I Coríntios 15:51-53
78

Deus dará a cada seguidor de Jesus Seu dom de
amor: vida eterna.
Todos os outros dons ficam sem sentido sem o dom
da imortalidade.
79

(Texto: Filipenses 3:20, 21)
E há algo mais que Deus dará a Seu povo:
... aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo,
80
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81

O qual transformará o nosso corpo de humilhação,
para ser igual ao corpo da Sua glória... Filipenses
3:20, 21.
Um corpo como o de Cristo.
Não haverá mais dores nem doenças.
Que notícia poderia ser melhor que esta?
Há ainda outra classe de pessoas. A segunda vinda
não será uma boa notícia para eles. Ouça como a
Bíblia descreve os últimos eventos que abalarão a
terra.

82
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(Texto: Apocalipse 6:14-17)
o céu recolheu-se como um pergaminho quando se
enrola.
83

Então, todos os montes e ilhas foram movidos dos
seus lugares.

84

Os reis da terra, os grandes, os comandantes, os
ricos, os poderosos...

85

se esconderam nas cavernas e nos penhascos dos
montes,

86

e disseram aos montes e aos rochedos: Caí sobre
nós, e escondei-nos da face dAquele que se assenta
no trono...
87
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porque chegou o grande dia da ira deles; e quem é
que pode suster-se? Apocalipse 6:14-17.

88

(Texto: Apocalipse 16:18)
E sobrevieram relâmpagos, vozes, trovões, e ocorreu
um grande terremoto,
89

como nunca houve igual desde que há gente sobre a
terra; tal foi o terremoto, forte e grande. Apocalipse
16:18.
90

Este terremoto destruirá as cidades da terra.
Ninguém poderá deixar de perceber um terremoto
como esse, que será mais um sinal da vinda de
Cristo!
91

Jesus alertou que Sua vinda seria num momento em
que ninguém a estivesse esperando.
Ele também disse que as pessoas estariam ocupadas,
dissipando suas vidas em prazeres tolos.
92

(Texto: Mateus 24:30)
Em Mateus 24:30, é-nos dito que quando voltar, ...
todos os povos da terra se lamentarão...
93

94
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Isto é o que acontecerá aos que não estiverem
prontos para aquele dia!
Estarão perdidos, e saberão disso!
Que triste situação, principalmente quando se pensa
que tudo poderia ser diferente!
Amigo, aquele dia será real!
Ninguém acordará mais tarde para descobrir que era
apenas um sonho!
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95

Nada é mais importante nesta terra do que estar
pronto para encontrar Jesus quando Ele vier.
Quão frágeis são os tesouros terrenos aos quais
damos tanto valor!
Um terremoto, e tudo desaparece!
(Texto: Lucas 21:36)
Vigiai, pois, a todo tempo, orando, para que possais
escapar de todas estas coisas que têm de suceder

96

e estar em pé na presença do Filho do homem.
Lucas 21:36.
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97

Vamos revisar rapidamente o que aprendemos em
nosso estudo da Bíblia:

98

Falsos profetas e cristos tentarão enganar a todos.

99

O diabo tentará se fazer passar por anjo de luz.

100

A segunda vinda não será secreta.

101

Todo o olho verá a volta de Jesus.

102
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Todos os santos anjos virão com Jesus.

103

Ele virá com o som de trombeta.

104

Ele virá com o brado do Arcanjo.

105

Os justos mortos serão ressuscitados.

106

Os justos vivos serão trasladados sem ver a morte.

107

Todos os justos se tornarão imortais.

108

Todos os ímpios da terra se lamentarão ao ver Jesus.

109

Um grande terremoto destruirá a terra.

110
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Todos os ímpios serão mortos.

111

112

Não é possível contar, nem a pena humana pode
descrever, nem a mente mortal pode imaginar, o
esplendor e glória da majestosa segunda vinda de
Cristo!
Mas gostaríamos de compartilhar com você uma
visão panorâmica de como escritores e artistas têm
tentado ilustrar a vinda de Jesus e a forma como
eles a imaginaram baseados na descrição da Bíblia.

113

Os céus se enrolarão como um pergaminho, e a terra
tremerá e todas as montanhas e ilhas desaparecerão.

114

Logo, aparece no oriente uma pequena nuvem
escura, aproximadamente do tamanho de uma mão
fechada.
115

116

À medida em que a nuvem chega mais e mais perto
da terra, torna-se mais brilhante e mais gloriosa, até
que se torna uma enorme nuvem com um arco-íris
em cima. Em silêncio, o povo de Deus olha para
aquela cena, estupefato. É algo de tirar o fôlego!
O céu enche-se de formas radiantes, milhões e
milhões, milhares e milhares de anjos estão ao redor
de Jesus, que está sentado em Seu trono!

117
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Num momento em que ninguém esteja esperando,
Jesus voltará! A voz de Deus, como sons de trovão,
encherá toda a terra, anunciando o dia e a hora da
vinda de Seu Filho.
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118

119

120

O esplendor da cena enche o céu e, à medida que
eles se aproximam cada vez mais da terra, 'todo
olho' vê o Rei chegando!
Nenhuma coroa de espinhos fere a sagrada fronte e,
sim, uma coroa de glória. Em Suas vestes está escrito
o nome: 'Rei dos reis e Senhor dos senhores.'
E os reis da terra, e os grandes homens, e os ricos,
os chefes militares, os homens poderosos, os
escravos e os homens livres, clamam para que as
rochas e as montanhas caiam sobre eles e os
escondam da presença do Cordeiro.
Os que perseguiram e mataram o povo de Deus, e os
que ridicularizaram e rejeitaram a Cristo como filho
de Deus, que gritaram: 'Crucifica-o! Crucifica-o!'
serão ressuscitados para verem a majestade de
Jesus. Seus corações enchem-se de medo, os joelhos
batem uns contra os outros, e ouve-se um horrível
brado:
'ELE É O FILHO DE DEUS. ELE É O VERDADEIRO
MESSIAS.'

121

Agora eles O vêem em toda a Sua glória, e ainda o
verão receber o poder à direita de Deus.

122

123
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Aqueles que desprezaram Sua declaração de que era
o Filho de Deus, estão sem palavras.
Ali está o arrogante Herodes, que zombou de seu
título real e ordenou a seus soldados que O
coroassem como rei.
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124

Ali estão os aqueles homens cujas mãos ímpias
colocaram sobre Ele o manto de púrpura, em Sua
fronte a coroa de espinhos, e em Suas mãos a
imitação de cetro, e inclinaram-se diante dEle numa
zombaria blasfema.
Os homens que açoitaram e cuspiram no Príncipe da
Vida, agora desviam os olhos de Seu olhar e tentam
fugir da glória de Sua presença.

125

Se Ele é o Rei de Israel, que desça agora da cruz e
nós creremos nEle. Ele confia em Deus, que Deus O
livre agora e, aí sim, creremos nEle.
127

Aqueles que destruíram a Cristo e Seu povo fiel,
agora testemunham a glória diante deles. Em meio
ao terror que sentem, ouvem as vozes dos santos,
exclamando, cheios de alegria:
128

(Texto: Isaías 25:9)
... Eis que este é o nosso Deus, em quem
esperávamos, e Ele nos salvará...
129
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126

Aqueles que colocaram os cravos em Suas mãos e
pés, o soldado que perfurou seu corpo, olham para
essas marcas com terror e remorso.
Com horrível clareza os sacerdotes e os principais
dos judeus relembram os eventos do Calvário. Com
horror eles se lembram como menearam a cabeça
numa exultação satânica, exclamando: 'Salvou os
outros, a Si mesmo não pode salvar.
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130

(Vídeo: 11 seg) Entre a destruição da terra, a luz dos
raios e o som dos trovões, ouve-se a voz do Filho de
Deus chamando os santos mortos.
Ele olha para os túmulos dos justos e, levantando as
mãos para o céu, exclama: Levantai, levantai,
levantai, ó vós que dormís no pó, e ressuscitai.
Por toda a terra os mortos ouvirão Sua voz, e
aqueles que a ouvirem viverão. E a terra inteira se
encherá de sons como se fosse um exército de todas
as nações, raças, línguas e povos.

131

132

133

Das prisões, dos corredores da morte, eles saem
vestidos de glória imortal, exclamando: 'Onde está, ó
morte, o teu aguilhão? Onde está, ó morte, a tua
vitória?'
Os justos vivos e os santos ressurretos unirão suas
vozes num brado de vitória e contentamento. Todos
os defeitos e deformidades serão deixados no
túmulo. Oh, maravilhosa redenção! Tão esperada,
tão falada, contemplada com tanta antecipação, mas,
nunca verdadeiramente compreendida.
Os justos vivos serão transformados 'num momento,
num piscar de olhos.' Ao ouvir a voz de Deus foram
glorificados; tornaram-se imortais e, unidos aos
santos ressuscitados, são elevados para encontrar a
Jesus nos ares.
Anjos reunem os eleitos dos quatro ventos da terra,
de um lado a outro do céu. Criancinhas são
carregadas nos braços de santos anjos até os braços
de suas mães.

134

Amigos, há muito separados pela morte, são
reunidos, para nunca mais se separarem e, com
cânticos de alegria, sobem juntos ao céu, até a
Cidade de Deus.
135
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Enquanto sobem ao céu, o exército de anjos exclama:
'Santo, santo, santo é o Senhor Deus Todo Poderoso.'
E os redimidos bradam: 'Aleluia' enquanto se
dirigem à Cidade Santa.
136

137

139

Na cabeça dos salvos Jesus colocará, com Sua mão
direita, uma coroa de glória. Para cada um haverá
uma coroa com seu 'novo nome' escrito, e a inscrição
'Santidade ao Senhor.'
Alegria indescritível encherá cada coração, e cada
voz se erguerá em cântico de gratidão e louvor.
Diante da multidão de redimidos, está a Cidade
Santa. Jesus abre os portais de pérola, e aqueles que
guardaram os mandamentos e a paciência de Jesus,
adentram a cidade.
Ali, todos observam o Paraíso de Deus, o lar de Adão
antes do pecado.
Então, ergue-se a voz mais maviosa que qualquer
música que já penetrou em ouvidos mortais,
dizendo: 'O grande conflito terminou.'
(Texto: Mateus 25:34)
Vinde, benditos de meu Pai! Entrai na posse do reino
que vos está preparado desde a fundação do mundo.
Mateus 25:34.

140
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138

Antes de entrarem na Cidade Santa, o Salvador
confere a Seus seguidores os emblemas da vitória, e
os investe com a insígnia da realeza. Na multidão
inumerável de redimidos, todos os olhos estão fixos
nEle, todos os olhos contemplam a glória dAquele
cujo 'rosto foi mais desfigurado que o de qualquer
outro homem.
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Esta é a nossa esperança. Este é o nosso destino.
Este é o nosso futuro.
Podemos viver com Cristo no céu para sempre.
Se perdermos a eternidade, teremos perdido tudo.
Se perdermos o céu, teremos perdido tudo.
Se não estivermos preparados para a breve volta de
Cristo, perderemos o maior evento de toda a
História do mundo.
Jesus diz, Vinde... Vinde e recebei o perdão.
Vinde à misericórdia.
Vinde ao poder sobre os pecados.
Vinde à eternidade.
Vinde e entrai em Meu reino.
Você gostaria de aceitar Seu convite agora?
Se você deseja viver em Seu reino para sempre,
levante-se, enquanto oramos.

4 – Por Acaso ou a Propósito?
Descubra os Mistérios da Vida

1

2

À medida em que você caminha pela praia, em
silêncio, nota as pegadas de alguém. Você olha para
frente, até onde alcançam os seus olhos, mas não vê
ninguém. O que estas pegadas lhe dizem? Dizem
simplesmente o seguinte: embora você não veja
ninguém, alguém esteve ali. Alguém caminhou pela
praia antes de você. Deixe-me perguntar-lhe outra
coisa.
Se você está ao ar livre, e olha ao seu redor, o que
vê?
Grama, árvores, montes ou montanhas, flores, rios
ou lagos, talvez animais.

4

Enquanto olha a natureza, onde você está se
apoiando?
Você está pisando no solo que cobre a superfície do
planeta terra.
5

Olhe para cima; o que você vê?

6

Durante o dia, você pode ver o sol, o céu, ou as
nuvens.

7

1

4 – Por Acaso ou a Propósito?

3

Vamos supor que você more à beira de uma praia.
Certa manhã você se levanta cedo e decide caminhar
na areia da praia. O cenário é magnífico. Os raios do
sol, que está nascendo, dançam sobre as águas. As
ondas batem na areia.

4 – Por Acaso ou a Propósito?
À noite você pode ver milhares de estrelas e, quem
sabe, a lua.

8

Como tudo chegou lá? Como VOCÊ chegou aqui?
Quem criou você?

9

10

11

12

13
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Alguns dizem que a vida começou com apenas
algumas células no mar...
Essas células cresceram e se tornaram pequenos
seres vivos, formados por muitas células.
Então, esses pequenos seres vivos modificaram-se
durante milhões de anos, até que fossem capazes de
sair do mar para a terra seca, onde finalmente
criaram pernas.
Milhões de pessoas, dos tempos antigos até hoje,
crêem em algo totalmente diferente a respeito de
como o universo, a terra e todos os seres vivos
vieram à existência. Acreditam que um Deus-Criador
trouxe tudo à existência. Mas que Deus?
Hoje em dia, as pessoas adoram muitos deuses:
Buda, Maomé, Shinto, os deuses dos hindus, e
outros.
Cada seguidor desses deuses declara que seu deus é
o maior de todos.
Mas, você sabe que de todos os deuses do mundo,
apenas um deles já se declarou Criador de tudo? E
este Deus é o Deus da Santa Bíblia. Sendo assim,
vamos descobrir , dentro da Bíblia, mais informações
sobre o Deus de toda a criação.

4 – Por Acaso ou a Propósito?
Ao olhar para uma casa você imagina, mesmo que
seja por um só momento, que ela construiu-se a si
mesma?
Não. Você sabe que alguém construiu aquela casa.
14

15

Vamos começar a aprender sobre o Deus que declara
ser o Criador de tudo. Comecemos com aquilo que
Seu livro, a Bíblia, diz sobre a obra de criação desta
terra e do universo.
Primeiro, vamos ver o que aconteceu no primeiro
dia.
(Texto: Gênesis 1:1)
No princípio criou Deus os céus e a terra. Gênesis
1:1

17

(Texto: Gênesis 1:3)
E disse Deus: Haja luz. E houve luz. Gênesis 1:3

18

(Texto 2 slides: Gênesis 1:4, 5)
E viu Deus que era boa a luz; e fez Deus separação
entre a luz e as trevas.
19

E foi a tarde e a manhã o dia primeiro. Gênesis 1:5
No primeiro dia da semana Deus criou a luz e deu
início ao ciclo de dias e noites.
20
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16

Ao olhar para uma estrada, imagina que a estrada
surgiu por si só, ou que alguém a construiu?
Estradas e casas são bem mais simples que mundos
e pessoas. Então, ao olhar pessoas e animais e
estrelas, não faz sentido concluir que alguém criou
todos eles?
Alguém projetou essas coisas e depois as criou.

4 – Por Acaso ou a Propósito?
(Texto: Gênesis 1:6) Segundo Dia
E disse Deus: Haja firmamento no meio das águas e
separação entre águas e águas. Gênesis 1:6
21

(Texto Gênesis 1:7)
... E assim se fez. Gênesis 1:7

22

23

(Texto: Gênesis 1:8)
E chamou Deus ao firmamento Céus. Houve tarde e
manhã, o segundo dia.
Gênesis 1:8
No segundo dia, Deus criou um céu sobre o planeta,
e separou as águas da terra das águas que ficam
suspensas nas nuvens.
(Texto 2 slides: Gênesis 1:9) Terceiro Dia
E disse também Deus: Ajuntem-se as águas debaixo
dos céus num só lugar; e apareça a porção seca.

24

E assim se fez.
Gênesis 1:9

25

(Texto 2 slides: Gênesis 1:11)
E disse: Produza a terra relva, ervas que dêem
semente
26

e árvores frutíferas que dêem fruto segundo a sua
espécie, cuja semente esteja nele, sobre a terra. E
assim se fez.
Gênesis 1:11
27
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(Texto: Gênesis 1:13)
Houve tarde e manhã, o terceiro dia. Gênesis 1:13
No terceiro dia, Deus fez aparecer a terra seca, criou
os mares, e cobriu a terra de plantas.
28

(Texto 3 slides: Gênesis 1:14, 15) Quarto Dia
Disse também Deus: Haja luzeiros no firmamento
dos céus, para fazerem separação entre o dia e a
noite;
29

4 – Por Acaso ou a Propósito?

e sejam eles para sinais, para estações, para dias e
anos.

30

E sejam para luzeiros no firmamento dos céus, para
alumiar a terra. E assim se fez.
Gênesis 1:14, 15
31

(Texto 2 slides: Gênesis 1:18, 19)
E viu Deus que era bom.

32

Houve tarde e manhã, o quarto dia.
Gênesis 1:19
No quarto dia, Deus fez com que o sol e a lua
aparecessem no céu. Ele também criou as estrelas.
33

(Texto 2 slides: Gênesis 1:20) Quinto Dia
O que Deus criou no quinto dia?
Disse também Deus: Povoem-se as águas de enxames
de seres viventes;
34

e voem as aves sobre a terra, sob o firmamento dos
céus.
Gênesis 1:20
35
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(Texto: Gênesis 1:23)
Houve tarde e manhã, o quinto dia.
Gênesis 1:23. No quinto dia, a Bíblia diz que Deus
fez os pássaros e peixes e outras criaturas do mar.
36

37

(Texto: 2 slides: Gênesis 1:24) Sexto Dia
O sexto dia da criação foi o mais importante até
então:
Disse também Deus: Produza a terra seres viventes,
conforme a sua espécie;
animais domésticos, répteis e animais selváticos,
segundo a sua espécie. E assim se fez. Gênesis 1:24

38

(Texto 5 slides: Gênesis 1:26, 27)
Disse também Deus: Façamos o homem à nossa
imagem, conforme a nossa semelhança;
39

tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as
aves dos céus, sobre os animais domésticos,

40

sobre toda a terra e sobre todos os répteis que
rastejam pela terra.
Gênesis 1:26
41

Criou Deus, pois, o homem à sua imagem; à imagem
de Deus o criou; homem e mulher os criou.

42

homem e mulher os criou.
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(Texto 2 slides: Gênesis 1:31)
Viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito
bom.
44

45

Houve tarde e manhã, o sexto dia.
Gênesis 1:31
O sexto dia, dia em que criou os animais, Deus
também criou o ser que coroou toda a obra da
criação: o homem, o ser humano.

46

47

Ele é o Grande Engenheiro, o Arquiteto que nos
trouxe à existência!
Sétimo Dia
No sétimo dia, a obra da criação divina estava
pronta, então Ele descansou. E Ele separou o sétimo
dia, o sábado, como dia de descanso.
(Texto 3 slides: Gênesis 2:1, 2)
Assim, pois, foram acabados os céus e a terra e todo
o seu exército.

48

E, havendo Deus terminado no dia sétimo a sua obra,
que fizera,

49

descansou nesse dia de toda a sua obra que tinha
feito.
Gênesis 2:1, 2
50
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Adão e Eva não evoluiram nem surgiram de repente.
A Bíblia diz que Deus projetou-os à Sua imagem.

4 – Por Acaso ou a Propósito?

51

E abençoou Deus o dia sétimo e o santificou; porque
nele descansou de toda a obra que, como Criador,
fizera.
Vamos falar mais demoradamente sobre o sábado,
este dia de descanso que Deus criou, mais adiante.
Aqui está, então, um resumo de como Deus criou
esta terra e tudo o que há nela, inclusive nós, os
seres humanos.

52

Vamos analisar mais de perto, o incrível Arquiteto e
Criador que Ele realmente é.

53

O corpo humano nos dá impressionantes evidências
da obra de um criador.

54

Pense apenas numa parte do corpo humano: os
olhos.

55

56

57
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(Vídeo: 10 seg)
Os cientistas dizem que o delicado desenho da
córnea e das lentes do olho fazem com que até as
mais modernas câmeras da terra pareçam
brinquedos de criança em comparação com elas.
O olho transforma a luz em mensagens que o
cérebro entende, e o faz de forma que os mais
avançados laboratórios científicos da terra são
incapazes de reproduzir. As células do cérebro
transformam estas mensagens no milagre da visão:
não há nada na terra que seja capaz de fazer algo
sequer parecido.
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O olho humano dá provas de um amoroso Criador,
que deseja que vejamos as belezas que Ele criou em
todo o universo.
Não admira que o salmista tenha escrito:
58

(Texto: Salmos 139:14)
Graças Te dou, visto que por modo
assombrosamente maravilhoso me formaste;
59

E, o que dizer do resto do universo? Que evidências
temos de que o Deus Criador estava em ação na
criação de todo o universo?
61

Isaías, o profeta evangelista, nos desafia a tirar os
olhos das pequenas coisas ao nosso redor, e
focalizá-los naquilo que Deus fez nos céus.
62

(Texto 2 slides: Isaías 40:26)
Levantai ao alto os olhos, e vede. Quem criou estas
coisas? Aquele que faz sair o seu exército,
63

todas bem contadas, as quais Ele chama pelo nome;
por ser Ele grande em força e forte em poder,

64

nem uma só vem a faltar.
Isaías 40:26

65
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60

as Tuas obras são admiráveis, e a minha alma o sabe
muito bem; Salmos 139:14.
Tanto o corpo como a mente do homem são muito
sofisticados, e só poderiam ter sido projetados por
um sábio Criador.
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Você já olhou para o céu para observar as
incontáveis estrelas? Já se perguntou de onde teriam
vindo todas elas, e se maravilhou com a enorme
quantidade delas?
66

Deus usou uma ilustração que nos ajuda a
compreender um pouco melhor a imensidão de tudo.
Certa vez, ele levou Abraão, o pai dos povos árabe e
judeu, a olhar para o céu e contar as estrelas.
67

(Texto Gênesis 15:5)
... Olha para os céus e conta as estrelas, se é que o
podes... Será assim a tua posteridade.
Gênesis 15:5
68

69

Recentemente, um astrônomo declarou que se
alguém pudesse contar todos os grãos de areia de
todas as praias do mundo, estes somariam
aproximadamente o mesmo número de estrelas que
há nos céus.
Da próxima vez que você estiver na praia, tente
contar um balde de areia. É melhor você programar
bastante tempo para isto! Não admira que o Rei Davi
tenha dito:

70

(Texto 2 slides: Salmos 8:3, 4)
Quando contemplo os teus céus, obra dos teus
dedos, e a lua e as estrelas que estabeleceste,
71

Que é o homem, que dele te lembres? E o filho do
homem, que o visites?
Salmos 8:3, 4
72
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73

(Texto Mateus 10:31)
Não temais, pois! Bem mais valeis vós do que muitos
pardais.
E, para enfatizar ainda mais o amor e cuidado de
Deus, Jesus disse:
(Texto Mateus 10:30)
... Até os cabelos todos da cabeça estão contados.
Mateus 10:30.
Que Deus!

75

Que direito o Deus da Bíblia tem de declarar que
todos deveriam adorá-Lo exclusivamente? O Deus da
Bíblia e do cristianismo merece nossa adoração e
devoção porque Ele é o Deus Criador.
76

Se Ele é o que diz ser, então é o Criador e, portanto,
merece nossa adoração, você não concorda?

77

Quando João, um dos discípulos de Cristo, e escritor
do último livro da Bíblia, o Apocalipse, teve uma
visão na Ilha de Patmos, foi-lhe mostrada uma cena
no recinto do trono celestial. Observe o que ele viu:
78

(Texto 4 slides: Apocalipse 4:10, 11)
Os vinte e quatro anciãos prostrar-se-ão diante
dAquele que se encontra sentado no trono, adorarão
o que
79
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74

(Vídeo: 20 seg) Você já se perguntou se um Deus
poderoso que reina e sustém tão grande universo
está preocupado conosco e com os nossos
problemas aqui na Terra?
No entanto, Jesus disse que nem um pardal cai no
chão sem que Deus o note.
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vive pelos séculos dos séculos e depositarão as suas
coroas diante do trono, dizendo:

80

Tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a
glória, a honra e o poder,

81

porque todas as coisas Tu criaste, sim, por causa da
Tua vontade vieram a existir e foram criadas.
Apocalipse 4:10, 11.
82

Estes anciãos que estão diante do trono de Deus, O
estão louvando e adorando porque Ele é o Criador.
Esta é a mesma razão porque deveríamos adorar o
Deus do céu.
83

84

Ele é Aquele que fez o mundo e cada um de nós.
Mas, você pode perguntar, que outras evidências
temos de que Deus é o Criador? O próprio Deus nos
diz que há provas ao nosso redor, de que Ele é o
Criador.
(Texto 2 slides: Romanos 1:20)
Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o Seu
eterno poder, como também a Sua própria
divindade, claramente se reconhecem...

85

... por meio das coisas que foram criadas.
Romanos 1:20
Desde a criação, há evidências, em todas as coisas
criadas, de que Deus é o Criador.
86

Assim como as pegadas na areia.
Quando as vemos, sabemos que alguém esteve ali,
embora não vejamos ninguém.
12

87

4 – Por Acaso ou a Propósito?
E, quando você vê tudo aquilo ao seu redor que
parece ter sido criado por alguém, estes indícios são
como pegadas que lhe dizem que deve existir
Alguém que criou tudo o que existe.
88

Deus, o Pai, como a Bíblia O chama, não estava
sozinho no trabalho da criação.

89

(Texto 3 slides: João 1:1-3)
No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com
Deus, e o Verbo era Deus.
91

Ele estava no princípio com Deus.

92

Todas as coisas foram feitas por intermédio dEle, e,
sem Ele, nada do que foi feito se fez.

93

(Texto 2 slides: João 1:14)
E o Verbo se fez carne, e habitou entre nós, cheio de
graça e de verdade,
94
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90

(Texto: Gênesis 1:26)
Está escrito em Gênesis: E disse Deus: Façamos o
homem à nossa imagem, conforme a nossa
semelhança...
O evangelho de João amplia ainda mais este
conceito.

4 – Por Acaso ou a Propósito?
e vimos a Sua glória, glória como a do unigênito do
Pai.
João 1:14.
95

96

A Bíblia fala daquilo que nós conhecemos como
Trindade:
Deus Pai, Deus Filho, e Deus Espírito Santo. A
Trindade consiste de três pessoas: todas pensam de
forma semelhante, mas são diferentes entre si.
Jesus cooperou com o Pai na criação de todas as
coisas.

97

98

(Texto: Efésios 3:9)
... do mistério, desde os séculos, oculto em Deus,
que criou todas as coisas.
Todo o dom perfeito e bom que o homem jamais
teve ou terá, vem do Criador, que dá à raça humana
todas as bênçãos que esta recebe.
Não apenas Deus fez o homem à Sua imagem, e deulhe um lindo universo para habitar, mas também
conhece as necessidades humanas:

99

(Texto: Salmos 145:15, 16)
Em Ti esperam os olhos de todos, e Tu, a seu tempo,
lhes dás o alimento.
100

Abres a tua mão e satisfazes de benevolência a todo
vivente. Salmos 145: 15, 16,

101
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Vamos analisar apenas algumas das maneiras como
Deus satisfaz as necessidades de Suas criaturas.
Pense na água que você bebe. É mais velha que as
pirâmides, é tão antiga quanto as montanhas.
102

A água pode ser poluída por material químico ou
lixo, mas é só o sol evaporá-la, atraindo-a para a
atmosfera,
103

104

E Deus ainda tem uma incrível usina de energia no
céu: o nosso sol! Pense só por um momento:

105

Se o sol fosse um pouco maior, ou estivesse um
pouco mais perto da Terra, os nossos oceanos
ferveriam e evaporariam.
106

107

Se o sol fosse um pouco menor, ou estivesse um
pouco mais longe, nossa atmosfera congelaria.
Qualquer que fosse a alternativa, não existiria vida
na Terra.
Mas, Deus não apenas criou todas as coisas. Ele
sustém todas as coisas!
O ar que respiramos é um dom de Deus. A Bíblia diz:
(Texto: Jó 12:10)
Na Sua mão está a alma de todo ser vivente e o
espírito de todo o gênero humano.
Jó 12:10.

108
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e ela se torna pura e potável de novo, pronta para
ser distribuida pela chuva, orvalho ou neve. Que
tremendo sistema hidráulico Deus criou!
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Deus criou o universo, e sabia a fórmula exata do ar
que respiramos -- do ar necessário para suster a vida
e a saúde na Terra.
109

Ele sabia a quantidade certa de nitrogênio, oxigênio,
argônio e dióxido de carbono que deveriam ser
combinadas para formar a atmosfera.
Isto certamente não aconteceu por acaso!
110

111

As maravilhas do mundo natural são ilimitadas;
assim como é ilimitado o cuidado de Deus por Suas
criaturas.
Pense na migração dos pássaros, um dos grandes
enigmas da natureza.
Como podem pássaros que pesam menos de meio
quilo, voar milhares de quilômetros, sem parar, em
direção a um destino que eles nunca viram?

112

Como podem peixes cruzar cerca de dois mil
quilômetros pelos oceanos, até encontrar os rios
onde nasceram?
Como aprendem quando ir e onde ir?
113

114

Quem ensinou a abelha, que tem um cérebro menor
que a cabeça de um alfinete, a fazer o favo, que é
uma maravilha da engenharia?
Quem é o mentor intelectual por trás de tudo isso?
Jó nos explica:
(Texto 3 slides: Jó 12:7-9)
Mas, pergunta agora às alimárias, e cada uma delas
to ensinará; e às aves dos céus, e elas to farão saber;

115
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Ou fala com a terra, e ela te instruirá; até os peixes
do mar to contarão.

116

117

(Texto 2 slides: Salmos 100:3)
Sabei que o Senhor é Deus: foi Ele quem nos fez,

118

e dEle somos; somos o Seu povo e rebanho do Seu
pastoreio. Salmos 100:3.
Deus conhece as nossas necessidades e tem o poder
de suprí-las!
119

(Texto 2 slides: Jeremias 32:17)
Jeremias diz: Ah! Senhor Deus, eis que fizeste os
céus e a terra com o Teu grande poder, e com o Teu
braço estendido;
120

coisa alguma Te é demasiadamente maravilhosa.

121

122

Você não sente paz em saber que Deus pode lidar
com tudo que há no universo e em sua vida pessoal?
Nenhum problema é pequeno demais para ser
levado ao Deus das galáxias. Deus sabe tudo; Ele até
sabe tudo de antemão.
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Qual entre todos estes não sabe que a mão do
Senhor fez isto?
Jó 12:7-9.
Sim, Deus criou tudo!
Na verdade, nosso dever e privilégio de adorar a
Deus baseia-se no fato de que Ele é o nosso Criador,
e todas as coisas devem sua existência a Ele.
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(Texto 2 slides: Isaías 46:9)
Ele diz: ... Eu sou Deus, e não há outro semelhante a
Mim;
123

que desde o princípio anuncio o que há de acontecer
e desde a antiguidade, as coisas que ainda não
sucederam...
Isaías 46:10
124

Que paz e confiança podemos ter sabendo que nada
pode nos acontecer que seja complicado demais
para Deus solucionar. Mas, o melhor de tudo, é que
125

(Texto: I João 4:8)
Deus é amor.
Jesus disse:
126

(Texto: João 16:27)
Porque o próprio Pai vos ama...

127

128

(Vídeo: 10 seg) Você fica surpreso ao saber que o
poderoso Deus que criou e sustém tão colossal e
complexo universo possa preocupar-se com você? É
surpreendente contemplar o ilimitado poder de
Deus, Sua profunda sabedoria, e Sua habilidade de
estar em todos os lugares.
Mas, o amor é algo que podemos entender melhor. E
não há nada no mundo que nos possa separar do
amor de Deus!
(Texto 4 slides: Romanos 8:38, 39) Porque eu estou
bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os
anjos, nem os principados, nem as coisas do
presente,

129
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nem do porvir, nem os poderes,

130

nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer
outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus,

131

132

133

Deus nos ama quando somos amáveis, e também
quando não o somos. Você sabia disso?
Ele nos ama quer sejamos negros ou brancos,
homens ou mulheres, bonitos ou feios. Não existe
ninguém assim no universo!
Mas, o mais importante: Ele nos ama para sempre!
(Texto Jeremias 31:3)
com amor eterno Eu te amei;

134

135

(Texto: Salmos 100:5)
Davi escreveu: Porque o Senhor é bom, a Sua
misericórdia dura para sempre... Salmos 100:5.
Deus nunca desiste de nós! Ele está conosco em cada
momento de nossa vida, e nunca nos deixará! E, se
ainda houvesse alguma dúvida em nossa mente
sobre o Seu amor, Deus o explica usando termos
simples, que podemos facilmente compreender:
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que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Romanos
8:38, 39.
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(Texto 3 slides: Isaías 49:15, 16)
Acaso pode uma mulher esquecer-se do filho que
ainda mama, de sorte que não se compadeça do filho
do seu ventre?
136

Mas ainda que esta viesse a se esquecer dele, Eu,
todavia, não me esquecerei de ti.

137

Eis que nas palmas das Minhas mãos te gravei...
Isaías 49:16

138

Deus tentou demonstrar Seu amor pelo homem, mas
as palavras e mensagens enviadas por profetas e
anjos não foram suficientes. O ser humano não
entendeu as mensagens.
139

Então, Deus enviou Seu Filho. Jesus era a perfeita
revelação da personalidade e caráter de Seu Pai.

140

(Texto: João 14:9)
Quem me vê a Mim vê o Pai...

141

142
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Se queremos realmente conhecer a Deus, e entender
como se importa conosco, precisamos estudar a vida
de Jesus. Ele assumiu nossa natureza para que
pudesse conhecer todas as nossas necessidades.
Ele pregou as boas novas da salvação aos pobres.
Curou os amargurados e devolveu a visão aos cegos.
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Ele alimentou os famintos e comeu com as pessoas
em seus lares. Perdoou seus pecados e deu-lhes
esperança para o futuro.
143

144

Seu rosto foi o primeiro rosto que muitos viram.
Sua voz, a primeira que muitos ouviram.
Ele espalhou vida e alegria por vilarejos e cidades
por onde passou.
Sua vida foi uma vida de abnegação e cuidado pelos
outros.

145

(Texto: João 3:16)
Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu
Seu Filho unigênito,
146

para que todo o que nEle crê não pereça, mas tenha
a vida eterna.
João 3:16.
147

148

Quem é este Deus do Universo?
É um poderoso Criador.
Um maravilhoso Sustenedor.
Um incrível Arquiteto.
Um Pai amoroso.
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Ao vermos a vergonha, os insultos e humilhação que
Ele suportou, Sua morte no Calvário e Seu coração
partido, começamos a entender um pouco sobre o
amor de Deus por Seus filhos.
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149

150

151
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Muitos anos atrás, um garotinho sofreu um trágico
acidente. Foi levado para o hospital em condições
críticas. O menino precisava de uma transfusão de
sangue imediata. Nenhum doador foi encontrado.
Seu pai tinha o mesmo tipo sangüíneo, e concordou
em doar sangue. O médico passou a fazer uma
transfusão de sangue diretamente do braço do pai
para o do filho. Enquanto o sangue fluía de seu
braço para um tubo de plástico, por onde entrava no
corpo inerte de seu filho, ele olhou para o médico
com lágrimas nos olhos, e disse: Doutor, se precisar,
pode pegar tudo. Doutor, estou disposto a dar todo
o meu sangue pelo meu filho.
Nosso Pai celestial olhou para o mundo que havia
criado, e viu que este estava perdido no pecado. Ele
deu tudo que o céu poderia dar, quando ofereceu
Seu filho. Jesus disse: Pai, se precisar, pegue tudo.
Use cada gota do meu sangue para salvar meu filho,
minha filha, meu amigo.
Como você poderia rejeitar tal amor? Um Deus
Todo-poderoso e amoroso criou você. Quando a raça
humana pecou, Ele entregou-se por você. Você é
muito importante para Ele. Ele o ama com grande
amor. Ao inclinarmos a nossa cabeça para orar esta
noite, levante sua mão e diga: Pai, quero abrir meu
coração ao teu amor neste momento. Obrigado por
me criar e redimir. Neste momento, entrego a Ti a
minha vida.
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O Que Eles Significam Para Você Hoje

1

1
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2

Alguns anos atrás, um certo Sr. Marsh descobriu que
sua tia tinha morrido e o incluíra em seu testamento.
O testamento dizia: Ao meu querido Steven Marsh,
eu deixo a Bíblia da família, e tudo que há nela, junto
com o resto de meus bens.
Bem, após todas as dívidas terem sido pagas,
restaram apenas algumas centenas de dólares de
seus bens.
Este dinheiro acabou rápido, e tudo que restou ao Sr.
Marsh foi a Bíblia da família, que ele colocou num
baú no sótão da casa.
Steven Marsh se aposentou ganhando uma pensão
miserável.
Ele viveu na pobreza cerca de trinta anos.
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3

4

2

(Vídeo: 9 seg) Finalmente, aos noventa anos, decidiu
mudar-se para a casa do filho.
Enquanto empacotava seus pertences, achou a Bíblia
da tia e começou a folheá-la.
O Sr. Marsh ficou atônito ao encontrar notas de cem
dólares nas páginas da Bíblia.
Ele contou mais de cinco mil dólares, uma soma bem
alta naquela época.
O homem havia passado a maior parte de sua vida
na pobreza, quando poderia ter sido rico.
Havia um tesouro ao alcance de suas mãos, na
Palavra de Deus.
É possível que nós também tenhamos um grande
tesouro ao alcance de nossas mãos?
Há milhões que acreditam que a Bíblia é o livro mais
incrível que já foi escrito.
Estão convencidos de que a Bíblia foi inspirada por
Deus e contém instruções claras sobre como
podemos alcançar a vida eterna.
Pessoas de todas as nacionalidades, idiomas e etnias
têm aceitado a palavra de Deus como um tesouro
precioso, que transforma a vida.
Outras pessoas têm sérias dúvidas. Eles têm muitas
indagações.
Então, o que dizer do livro mais vendido no mundo,
a Santa Bíblia? Podemos confiar nela? Ela diz a
verdade?
Tem informações corretas?
Algumas pessoas dizem que você pode confiar na
Bíblia, sem sombra de dúvida. Outras, dizem que
não. Quem está certo?
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5

A Bíblia nos fala de um Deus invisível, que podemos
conhecer apenas através das mensagens que enviou
por Seus profetas e por Seu Filho, que O revelou a
nós.
6

Então, vamos abrir este famoso livro, a Bíblia,
também conhecido como A Palavra de Deus, e ver se
podemos encontrar evidências de que seja
verdadeiro ou não, se é confiável ou não.
7

8

9

A Bíblia, na verdade, não é apenas mais um livro,
mas uma biblioteca de livros dentro de uma mesma
capa.
A Bíblia contém 66 livros escritos em épocas
diferentes, por diferentes autores, num período de
1.600 anos.
Há 39 livros no Velho Testamento e 27 livros no
Novo Testamento.
Quarenta e cinco homens diferentes escreveram
estes livros, entretanto, encontramos entre eles uma
incrível concordância que só pode ser explicada pelo
fato de todos terem recebido suas mensagens de
uma fonte comum.
Esta concordância ocorreu, embora a maioria dos
escritores nunca tenha sequer se conhecido.

3
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A resposta é importante, porque se a Bíblia é
verdadeira, então, confiar nela ou não torna-se uma
questão de vida ou morte!
Se a Bíblia for verdadeira, o seu destino eterno
depende de acreditar nela, e aceitar suas verdades. O
que você crê a respeito da Bíblia faz toda a diferença
em relação ao que você crê a respeito de Deus.
Há apenas um lugar onde você pode encontrar uma
imagem clara de Deus: a Bíblia. Na verdade, esta é a
razão porque a Bíblia nos foi dada.
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10

11

12

Eles tinham várias ocupações.
Alguns eram pescadores, outros pastores, reis,
líderes de governo, fazendeiros, pregadores,
políticos, um era médico, enfim, havia todos os tipos
de homens.
(Vídeo: 13 seg) No entanto, há uma perfeita unidade
e harmonia entre os livros que escreveram. É
realmente um milagre!
Esta conformidade só pode ser explicada se
reconhecermos que Deus nos deu este Livro para
poder comunicar-nos Sua vontade.
(Texto: II Pedro 1:21)
Porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por
vontade humana; entretanto, homens santos falaram
da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. II
Pedro 1:21.
(Texto: II Timóteo 3:16-17)
O apóstolo Paulo escreveu: Toda a Escritura é
inspirada por Deus e útil para o ensino,

13

para a repreensão, para a correção, para a educação
na justiça,

14

15
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a fim de que o homem de Deus seja perfeito e
perfeitamente habilitado para toda boa obra. II
Timóteo 3:16, 17.
A razão porque Deus escolheu este método de
comunicação -- falar a nós através da escrita -- é que
o canal entre Ele e o homem tinha sido interrompido
pelo pecado.
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Quando Deus e o homem caminhavam juntos e
conversavam no Éden, não havia necessidade de
profetas escreverem o que Deus queria que o
homem soubesse.
16
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Quando Adão pecou, escondeu-se de Deus, pois
ficou com medo e sentiu culpa pelo que havia feito.
Quando Deus perguntou a Adão onde ele estava,
Adão respondeu:
17

(Texto: Gênesis 3:10)
... Ouvi a Tua voz no jardim... tive medo, e me
escondi. Gênesis 3:10.
18

Deus não poderia mais falar a eles face a face. Ele
escolheu revelar o que desejava que soubessem
através de Seus profetas e, mais tarde, através de
Seu Filho.
19

20

(Texto: Amós 3:7)
Certamente, o Senhor Deus não fará coisa alguma,
sem primeiro revelar o Seu segredo aos Seus servos,
os profetas.
Amós 3:7
Deus inspirou Moisés a escrever o Livro de Jó e os
primeiros cinco livros do Velho Testamento, que
juntos são conhecidos como a Lei.
Isto foi ao redor do ano 1500 a.C.

21

22

Nesse tempo, Israel tinha se tornado uma grande
nação de vários milhões de pessoas, e Deus
precisava comunicar Sua vontade por escrito.
Isto ocorreu justo quando a escrita alfabética foi
inventada em adição aos hieróglifos.

5
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O povo agora poderia ler os Dez Mandamentos que
Deus escrevera com Seus próprios dedos, e o Livro
da Lei que Moisés escreveu como Deus mandara.
23

24
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26

Mas, a pergunta ainda permanece: A Bíblia ainda é
precisa e confiável, como quando Deus a inspirou?
Até o ano de 1947, os manuscritos mais antigos do
Velho Testamento eram cópias feitas ao redor do
ano 900 A.D.
O rolo de Isaías, encontrado então, era do ano 125
a.C.
Ele fora copiado mais de mil anos antes do
manuscrito mais antigo que existia até então.
Continha o Livro de Isaías completo.
Sir Frederic Kenyon, um dos maiores especialistas, e
presidente da Escola Britânica de Arqueologia,
relatou que:
Num capítulo de 166 palavras, há apenas uma
palavra (três letras) sendo questionada após mil
anos de transmissão,
e esta palavra não muda, de forma importante, o
significado da mensagem!

27

Sir Frederic Kenyon expressou-se da seguinte forma:

28

O cristão pode tomar a Bíblia em suas mãos e
afirmar, sem medo ou hesitação, que está segurando
nas mãos a verdadeira Palavra de Deus,
29

6
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transmitida de geração em geração, através dos
séculos, sem nenhuma perda essencial.

30

31

Um século atrás, os críticos da Bíblia haviam
encontrado muitas razões para duvidar da sua
veracidade, mas, grande parte dessas críticas foram
silenciadas pela pá do arqueólogo.
32

Até o século XIX, pouco se sabia sobre a antigüidade,
exceto aquilo que era relatado pela Bíblia.

33

34

35

36

A História antiga parecia estar escondida em
estranhos escritos desenhados, os hieróglifos do
Egito. Isto porque ninguém, no Egito, e nem em
qualquer outra parte do mundo, era capaz de
decifrá-los.
Até que, em 1798, Napoleão liderou uma expedição
militar ao Egito.
Além dos 38.000 soldados, Napoleão levou cem
artistas, especialistas em línguas e cientistas para
ajudá-lo a entender melhor a história daquele
intrigante país.
Por todos os lados, encontraram ruínas do passado:
inscrições ilegíveis, monumentos decorativos e
paredes de templos.
Napoleão e seus cientistas perguntaram-se que
mensagens secretas estariam escondidas naquela
escrita pictórica?
7
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Sir Kenyon fez esta declaração após uma vida inteira
examinando as evidências de como a Bíblia fora
copiada e qual o efeito que essa transmissão teve
sobre a mensagem do Livro.
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Um ano mais tarde, em 1799, ocorreu a descoberta
arqueológica mais importante até então.

37

38

Um dos soldados de Napoleão desenterrou o que se
tornou conhecida como a Pedra de Roseta, uma
pedra negra de 122 centímetros de comprimento e
76 centímetros de largura, que revelou o mistério
daquela escrita e segredos ocultos durante séculos.
Hoje, a Pedra de Roseta está exposta no Museu
Britânico, em Londres.

39

Essa pedra, descoberta perto da cidade de Roseta,
tinha a inscrição de um antigo decreto em três
diferentes caracteres:
40

41

hieroglífico (escrita que usa figuras), demótico
egípcio e grego.
É claro que os estudiosos puderam facilmente
traduzir o texto grego, mas os hieróglifos eram
desconhecidos.
Entretanto, vinte anos mais tarde, em 1822, um
brilhante jovem francês,Jean François Champollion,
assombrou o mundo decifrando os hieróglifos da
pedra.

42

Assim, os vastos tesouros do antigo Egito foram
abertos aos estudiosos do mundo.

43

8

5 – Segredos de Antigos Pergaminhos
Mas, o mais importante, é que a História do Egito, há
tanto esquecida, agora confirmava as Escrituras.
As pedras exclamavam que os textos da Bíblia eram
verdadeiros!
44

45

46

47

48

49

Recentes descobertas em Tell Marduk eletrizaram o
mundo da arqueologia.
Na Síria, uma cidade chamada Ebla foi, no passado,
uma sociedade sofisticada de quase 300.000
pessoas.
Nunca, desde a descoberta dos manuscritos do Mar
Morto, tantos estudiosos da arqueologia estiveram
tão animados com uma descoberta; no entanto, ela é
ainda mais
emocionante para os estudantes da Bíblia.
Numa escola de escribas perto do palácio da cidade,
foram encontrados 14.000 tabletes de cerâmica e
fragmentos com inscrições datadas de até 2300 a.C.
O mais antigo descoberto arquivo governamental do
mundo continha os relatórios oficiais referentes a
mais de um século do reino de Ebla.
Alguns historiadores questionavam se os hebreus
poderiam já ter desenvolvido a arte da escrita na
época de Moisés.
Até o século XIX, não havia evidência histórica para
confirmar isso.
Entretanto, os tabletes e outras descobertas de Ebla
datam de muito antes da época em que Moisés viveu.
Na verdade, os arqueólogos descobriram bibliotecas
inteiras que datam de séculos antes de Moisés.

50
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Quanto mais os arqueólogos escavavam, mais
evidências encontravam para confirmar a história
bíblica através de relatos históricos de civilizações
passadas.
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51

52

Os tabletes de Ebla narram a história da criação e de
um dilúvio.
Há, também, a menção de nomes e lugares que
coincidem com nomes e lugares bíblicos: Esaú,
Abraão, Israel, Sinai, e até Jerusalém.
Mas, a maior surpresa é a menção das duas cidades
de pecado: Sodoma e Gomorra.
Antes da descoberta desses tabletes, não havia
referência histórica de que essas cidades haviam
sido conhecidas, exceto na Bíblia.
Portanto, eram consideradas apenas locais míticos.
Mas agora, muitos livros terão que ser reescritos,
pois essas descobertas confirmam inúmeros nomes
geográficos daqueles dias.

53

Alguns autores terão que admitir que Gênesis é mais
que um conjunto de antigas canções e lendas de
pastores. As descobertas de Ebla, e outras,
confirmaram a autenticidade da Bíblia!
54

(Texto: Salmos 119:160)
Davi declarou: As Tuas palavras são em tudo
verdade desde o princípio...
Salmos 119:160.
55

(Texto: Isaías 45:19)
Deus diz, em Isaías 45:19: ... Eu, o Senhor, falo a
verdade e proclamo o que é direito.
56

57
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Dizem que os mortos não contam histórias. Mas
contam!
Histórias mais fascinantes que ficção.
Civilizações, há muito extintas, estão falando de
seus empoeirados túmulos, confirmando a precisão
e confiabilidade da Palavra de Deus.
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Até o século XIX, alguns estudiosos acreditavam que
a Rainha Semíramis havia construído Babilônia.
Mas, na Bíblia, Daniel menciona que o Rei
Nabucodonozor disse:
58

59

60

Em 1899, Robert Koldewey começou a escavar as
velhas ruínas de Babilônia, desenterrando milhares
de milhares de tijolos de cerâmica, todos contendo o
selo do Rei Nabucodonozor, e todos retirados das
paredes e templos da cidade!
Um tablete cuneiforme, relatando os feitos de
Nabucodonozor, também foi encontrado pelos
arqueólogos em Babilônia.

61

Nele, o rei diz: Com as fortificações de Esagila e
Babilônia eu fortaleci e estabeleci o nome do meu
reino para sempre.
62

(Texto: Daniel 4:30)
A Bíblia declara que o orgulhoso Nabucodonozor
falou: Não é esta a grande Babilônia
63

que eu edifiquei para a casa real, com o meu
grandioso poder e para glória da minha majestade?
Daniel 4:30
64

11
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(Texto: Daniel 4:30)
... Não é esta a grande Babilônia que eu edifiquei...?
Daniel 4:30.
Quem estava certo?
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65

66

Numa inscrição atualmente exposta em Londres, há
seis colunas de escrita babilônica descrevendo os
gigantescos projetos arquitetônicos de
Nabucodonozor.
A pá do arqueólogo, novamente, comprovou a
Palavra de Deus.
Outro mistério da história secular era a falta de
referências a respeito de Belsazar como governante
em Babilônia.
A Bíblia descreve que Belsazar era o rei de Babilônia
quando,durante um banquete, uma mão escreveu
algumas palavras na parede.
Seria ele uma invenção da mente fértil de Daniel? De
maneira alguma!
Nabonides, sucessor do grande Nabucodonozor,
deixou o reinado nas mãos de seu filho Belsazar,
enquanto esteve em Tema, na Arábia, durante dez
anos.

67

Tabletes encontrados por arqueólogos declaram que
o reino realmente foi deixado nas mãos de Belsazar,
o príncipe da coroa.
Eis o que diz este achado:
68

E quanto a Belsazar, o filho exaltado, filho do meu
ventre, coloquem em seu coração a adoração da
grande divindade; que ele não ceda ao pecado;
69

que viva uma vida de abundância; e que a reverência
pela grande divindade habite no coração de Belsazar,
meu primogênito e filho favorito. -- Deus Fala ao
Homem Moderno, p. 154.
70
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71

muitos o esquadrinharão, e o saber se multiplicará.
Daniel 12:4.
O conhecimento se multiplicaria, não apenas no
mundo científico, mas, também, quanto à exatidão
da Palavra de Deus.
Tijolos e cilindros, tabletes e manuscritos
desenterrados por arqueólogos, estão provando que
o que está escrito na Bíblia é verdade!

73

Entretanto, outra forte evidência de que a Bíblia é a
Palavra inspirada de Deus, é a precisão com que ela
prevê o futuro.
74

(Texto: Isaías 46:9-10)
... Eu sou Deus, e não há outro semelhante a Mim;

75

que desde o princípio anuncio o que há de acontecer
e desde a antiguidade, as coisas que ainda não
sucederam... Isaías 46:9, 10.
76

Sim, quando Deus abre a cortina do tempo e nos dá
um vislumbre do futuro, Ele demonstra ao mundo
que a Bíblia não é apenas um livro. É o Seu Livro.
77
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72

(Texto: Daniel 12:4)
Não é interessante que no capítulo final de Daniel
leiamos:
Tu, porém, Daniel, encerra as palavras e sela o livro,
até ao tempo do fim;
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Antes que Babilônia alcançasse o ápice de seu poder
e glória, o Livro de Deus já profetizara sua queda:

78

(Texto: Isaías 13:19)
Babilônia, a jóia dos reinos, glória e orgulho dos
caldeus,
79

será como Sodoma e Gomorra, quando Deus as
transtornou. Isaías 13:19.
A Bíblia previu até mesmo o poder que derrotaria
esse poderoso reino.
80

81

(Texto: Jeremias 51:11)
... O Senhor despertou o espírito dos reis dos medos;
porque o seu intento contra a Babilônia é para a
destruir...
Jeremias 51:11.
O nome do homem que comandaria os exércitos
contra Babilônia foi profetizado 150 anos antes de
seu nascimento, bem como a maneira exata como ele
faria isso.

82

83

84
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(Texto: Isaías 45:1)
Assim diz o Senhor ao seu ungido, a Ciro, a quem
tomo pela mão direita... para abrir diante dele as
portas... Isaías 45:1
As profecias da Bíblia se cumpriram? Sim, nos
mínimos detalhes!
No saguão da Pérsia, no Museu Britânico, encontrase o Cilindro de Ciro, descoberto nas ruínas de
Babilônia.
Nesse cilindro de barro, Ciro descreve sua conquista!
Os detalhes são exatos!
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A Bíblia não apenas previu a destruição de Babilônia,
mas também declarou:

85

(Texto: Jeremias 51:37)
Babilônia se tornará em montões de ruínas...
Jeremias 51:37.

(Texto: Isaías 13:20-21)
Isaías escreveu:
Nunca jamais será habitada...
87

Porém, nela, as feras do deserto repousarão, e as
suas casas se encherão de corujas... Isaías 13:20, 21.

88

Só Deus poderia prever o futuro com tanta exatidão,
e predizer o destino da poderosa Babilônia.
O explorador Austen H. Layard descreve as ruínas da
antiga Babilônia:
89

Montes disformes de entulho cobrem grande parte
do território... uma terra abandonada e hedionda.

90

Corujas surgem por detrás de escassas moitas, e o
infame chacal se esgueira pelas rochas.
Descobertas nas Ruínas de Nínive e Babilônia, p. 413.
91
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92

Nada sobrou da antiga glória de Babilônia, exceto
pelo nome numa placa de estrada.
A grande quantidade de entulho espalhado pelas
ruínas da antiga Babilônia é,certamente, mais uma
prova da inspiração e integridade da Bíblia.
(Texto: Isaías 40:8)
Podemos concordar com o profeta:
Seca-se a erva, e cai a sua flor, mas a palavra do
nosso Deus permanece eternamente. Isaías 40:8.

93

94

95

96

Amigo, se Deus pôde prever, com séculos de
antecedência, o futuro dos reinos da antigüidade,
poderemos nós duvidar, por um segundo sequer, de
Sua capacidade e sabedoria para prever com
exatidão o que o futuro nos trará? Dificilmente!
Na verdade, a profecia bíblica nos dá o privilégio de
abrir as cortinas da História e olhar para o futuro
através dos olhos de Deus. Podemos ter um lampejo
de Suas soluções para os problemas que ameaçam a
sobrevivência humana no planeta Terra.
A Bíblia é mais que uma história confiável, mais que
fatos científicos precisos, mais que profecias
cumpridas.
Se não o fosse, não haveria importância quanto ao
uso que os homens fizessem dela.
O tema do Livro, a essência dele, é o relato do que
aconteceu numa rude colina em Jerusalém, mais de
dezenove séculos atrás. E faz muita diferença se
cremos nisto ou não.

97

98
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Ou o Filho do Deus Vivo morreu naquela cruz, ou
não.
Ou Ele era quem a Bíblia diz que era, ou não.
O Calvário foi fantasia ou fato?
Isso faz muita diferença, e precisamos saber as
respostas!
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99

Talvez, a maior evidência de que a Bíblia é tudo o
que declara ser, seja o poder que este Livro tem de
mudar vidas.
Esse poder pode ser personificado numa pessoa:
Jesus Cristo! Jesus disse:

100

101

Jesus estava falando do Velho Testamento, pois o
Novo Testamento ainda não havia sido escrito!
E, à medida que folheamos o Velho Testamento,
descobrimos que ele profetiza a vinda de um
Messias e fala de Sua missão de amor e salvação.
(Texto: Lucas 24:44)
Jesus falou a Seus discípulos:
... São estas as palavras que vos falei, estando ainda
convosco; importava que se cumprisse tudo

102

o que de Mim está escrito na Lei de Moisés, nos
Profetas e nos Salmos. Lucas 24:44.

103

104

O Velho Testamento profetizou a respeito de Cristo,
e o Novo Testamento é a história de Sua vida.
Então, como você pode ver, a Bíblia toda é uma
revelação de Jesus Cristo, que veio demonstrar, a um
planeta em rebelião, como Seu Pai realmente é.

17
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(Texto: João 5:39)
Examinais as escrituras, porque julgais ter nelas a
vida eterna, e são elas mesmas que testificam de
Mim. João 5:39.
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105

106

107

É por isto que a Bíblia é chamada a Palavra Viva de
Deus.
Ela tem um impressionante poder, um poder que
transforma vidas, muda o caráter humano, dá força
ao fraco, coragem ao deprimido, e esperança aos que
enfrentam a morte.
Através de toda a história, o poder da Bíblia para
transformar pessoas tem sido comprovado vez após
vez. Pessoas cheias de ira foram transformadas em
pessoas pacíficas através do poder da Bíblia.
Pessoas promíscuas e imorais se tornaram puras.
Bêbados foram libertados de seu vício, ladrões
deixaram de roubar, e desonestos se tornaram
honestos.
Hoje em dia, não é preciso procurar muito nas
prisões para encontrar assassinos perigosos que
foram transformados em cristãos genuínos pelo
poder da Bíblia.
Não é preciso procurar muito para encontrar
casamentos que estavam caminhando para o
divórcio, e que foram salvos através da Bíblia, e
agora estão repletos de um renovado amor.
Ninguém pode ler a Bíblia fielmente, todos os dias,
sem que o Livro de Deus o transforme.
E se você gastar tempo a cada dia, lendo a Bíblia,
meu amigo, ela transformará você também.
Jesus passava Seu tempo mudando pessoas. Essa é a
essência da religião cristã. E é a essência da Bíblia, o
segredo de seu poder.

108

109
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(Texto: João 8:32)
Jesus conhecia o poder que era capaz de mudar
homens:
E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará.
João 8:32.
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112

(Texto: João 17:17)
Jesus deu a resposta:
... a Tua palavra é a verdade. João 17:17.
A Bíblia, a Palavra de Deus, é a verdade!
O poder desta Palavra pode mudar os corações de
homens e mulheres.
Mas, a Palavra de Deus pode mudar apenas aqueles
que estão dispostos a serem transformados, aqueles
que estão dispostos a aceitar o Homem do Livro,
Jesus Cristo.
Milhões de vidas têm sido transformadas pelo
estudo da Bíblia.
Não existe maior poder no mundo, capaz de tocar
corações e mudar vidas.
Sabe, amigo, faz diferença o que fazemos com este
Livro, pois é mais que um livro que levamos à igreja
ou temos nas estantes de nossas casas!
Tem mais que informações úteis ou bons conselhos.
É Deus falando aos nossos corações.
É Sua carta de amor a Seus filhos.
Neste livro está o segredo da vida, da felicidade
eterna e da paz de espírito.

19
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111

É a verdade que liberta e transforma os seres
humanos!
É a verdade que transforma um bêbado num homem
sóbrio.
É a verdade que liberta um viciado em drogas.
Com tantos enganos espalhados pelo mundo de
hoje, podemos perguntar: O que é a verdade?
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114

(Vídeo: 12 seg) Deixe-me contar-lhe uma história
sobre o poder que a palavra de Deus tem para
mudar vidas. Muitos anos atrás, havia um navio
chamado Bounty.
Em 1790, o Capitão Bligh e sua tripulação deixaram
a Inglaterra levando uma carga de mudas de fruta
pão que seriam plantadas nas Antilhas com o
propósito de suprir alimentação barata para
escravos.
(Vídeo: 7 seg) Como o Capitão Bligh era um líder
cruel e maltratava os tripulantes, houve um motim a
bordo, e Fletcher Christian, o líder do motim,
colocou Bligh e 18 de seus tripulantes num barco e
os deixou à deriva. Eles conseguiram encontrar o
caminho de volta à Inglaterra por causa da excelente
habilidade de navegação do Capitão Bligh.
(Vídeo: 4 seg) Os tripulantes do Bounty não se deram
muito bem, mas acabaram chegando à desabitada
ilha de Pitcairn.

115

116
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(Vídeo: 10 seg) Colocaram fogo no Bounty para que
não pudessem ser localizados. Quando tinham
passado pelo Taiti, Blight havia trazido a bordo um
certo número de mulheres e crianças, bem como
alguns homens nativos.
Os problemas dos amotinados aumentaram muito
quando eles aprenderam a fazer uma bebida
alcoólica. Assassinatos e crimes se seguiram, e não
demorou muito para que restasse apenas um
homem, John Adams, e algumas mulheres e
crianças.

5 – Segredos de Antigos Pergaminhos

117

119

A Bíblia pode,também, mudar sua vida,
amigo.Quando lemos a Bíblia, o mesmo Espírito
Santo que inspirou seus autores a escreverem a
Palavra de Deus séculos atrás, transforma as nossas
vidas à medida em que a estudamos.
Abra a palavra de Deus com a mente aberta, e
através da fé, diga:
Ó, Deus, mostra-me a Tua verdade, e eu a seguirei.
Ó, Deus, revela-me as mudanças que eu preciso
fazer em minha vida.
Ó, Deus, desejo encontrá-Lo nas páginas de Sua
Palavra como um Salvador amoroso, que perdoa e
transforma a vida.
Sim, amigo, não é apenas o livro; é o Autor do livro
que faz toda a diferença.
Quando conhecermos o Autor do livro, nossa fé
aumentará sobremaneira.
Pois conhecê-Lo é amá-Lo e confiar nEle.
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(Vídeo: 8 seg) John Adams procurou, até encontrar,
uma Bíblia do Bounty, que estava guardada num baú.
Ele começou a lê-la, e ao fazê-lo, uma tremenda
mudança operou-se em sua vida.
Ele percebeu a enorme responsabilidade que tinha
em relação ao futuro daquelas crianças.
Começou a educá-las, ensinando-as a ler e escrever,
e também a viver melhor.
A incrível transformação em toda a população da
ilha atraiu a atenção de navios que passavam por ali,
do governo britânico, e finalmente do mundo todo.

6 – Por Que Tanto Sofrimento?
Como Pode um Deus de Amor Permitir Isto?

1

2
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Clara Anderson era uma empregada doméstica em
São Francisco, e era uma mulher muito gentil, muito
conscienciosa. Um dia, após trabalhar no mesmo
emprego durante quinze anos, ela desapareceu. Seu
patrão não tinha idéia de onde estava. Ela parecia ter
desaparecido como por encanto. Então,
miraculosamente, após dias de buscas, o
departamento de serviço social da cidade encontroua.
Clara estava numa casa de campo a poucas horas de
São Francisco, tentando matar-se de inanição. Ela
disse: Quero morrer. Deixem-me em paz. Quando o
repórter que a havia encontrado entrevistou-a, Clara
declarou: Ninguém se importa comigo. Sou apenas
uma empregada; uma entre milhares que fazem
trabalhos de limpeza. Minha vida não tem valor. Não
tenho parentes próximos, nem família, nem amigos.
Estou tão solitária que não quero viver. Não há
ninguém que eu considere um amigo íntimo.
Ninguém com quem eu possa falar, ninguém para
quem possa abrir meu coração. Então, deixem-me
morrer, porque ninguém se importa.
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3

Niguém se importa! Este é o grito desesperado de
homens e mulheres num planeta solitário.
Recentemente, numa pesquisa a respeito de Deus,
foi feita a seguinte pergunta:Se você pudesse fazer
uma pergunta a Deus, que perguntaria?
E você? Se pudesse fazer a Deus uma pergunta, que
perguntaria? Aqui está o que milhões de pessoas
perguntariam: Deus, o Senhor se importa comigo? Se
o Senhor é tão bom, por que existem tantas doenças,
sofrimento e morte em nosso mundo?
Por que há tanta amargura e tristeza?
Por que há fome, enchentes, desastres da natureza e
guerras?
Olhamos ao nosso redor e percebemos que há uma
força maligna em nosso mundo. Cada dia, em toda
parte, há catástrofes horrendas acontecendo.

4

5

6

(Vídeo: 15 seg) Quem é responsável por todas as
tragédias, tristezas e sofrimento deste mundo?
Muitas pessoas culpam a Deus por suas
dificuldades.
Quantas vezes você já ouviu a pergunta: Por que
Deus fez isso comigo?
Vamos ver o que a Bíblia diz sobre a grande batalha
que está se desenrolando entre os poderes do bem e
do mal. Você pode se perguntar: Se Deus não traz
todos estes problemas e tristezas ao mundo, quem é
responsável por todas as tragédias que
testemunhamos diariamente?
A Bíblia aponta o culpado! Jesus contou a história de
um agricultor que plantou boas sementes em seu
campo, mas quando as plantas cresceram,

7
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havia ervas daninhas na plantação.

8

(Texto: Mateus 13:27)
Então, vindo os servos do dono da casa, lhe
disseram: Senhor, não semeaste boa semente no teu
campo?
9

10

(Texto 3 slides: Mateus 13:37-39)
E ele respondeu: O que semeia a boa semente é o
Filho do homem...
11

O campo é o mundo; e a boa semente são os filhos
do reino; e o joio são os filhos do maligno.

12

O inimigo que o semeou é o diabo; Mateus 13:37-39

13

Veja bem, enquanto Deus está tentando demonstrar
amor e bondade a todos, há outro poder em ação
neste mundo, trazendo acidentes, tragédias, morte e
doença à vida dos filhos de Deus.
14

3
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Donde vem, pois, o joio? Eles queriam saber de onde
vinham as ervas daninhas.
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O último livro da Bíblia, o Apocalipse, nos conta
como tudo começou, para que possamos saber a
verdade sobre o que aconteceu no céu que tem
causado tantos problemas no planeta Terra. Vamos
descobrir a origem do mal. Isto pode surpreendê-lo,
mas houve uma guerra no céu!
(Texto 4 slides: Apocalipse 12:7-9)
Houve peleja no céu. Miguel e os Seus anjos
pelejaram contra o dragão. Também pelejaram o
dragão e seus anjos;

16

todavia não prevaleceram; nem mais se achou no céu
o lugar deles.

17

E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que
se chama diabo e Satanás, o sedutor de todo o
mundo,
18

sim, foi atirado para a terra, e, com ele, os seus
anjos. Apocalipse 12:7-9.

19

Agora note como esse dragão, ou o diabo, é
apresentado em Apocalipse 12:3, 4:

20

(Texto 2 slides: Apocalipse 12:3, 4)
Viu-se, também, outro sinal no céu, e eis um dragão,
grande, vermelho, com sete cabeças, dez chifres e,
21
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nas cabeças, sete diademas.

22

A sua cauda arrastava a terça parte das estrelas do
céu, as quais lançou para a terra...

23

(Texto 4 slides: Ezequiel 28:12-14)
... Assim diz o Senhor Deus: Tu és o sinete da
perfeição, cheio de sabedoria e formosura. Ezequiel
28:12
25

Estavas no Éden, jardim de Deus; de todas as pedras
preciosas te cobrias...
Ezequiel 28:13
26

Tu eras querubim da guarda ungido... permanecias
no monte santo de Deus,

27

no brilho das pedras andavas.
Ezequiel 28:14

28

Lúcifer era um anjo lindo, criado perfeito em tudo.
Ele era o anjo que ficava ao lado de Deus, como
querubim cobridor.
29
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24

Evidentemente, um terço dos anjos do céu seguiram
o enganador em sua rebelião contra Deus. Mas
vamos descobrir mais sobre este anjo caído, Lúcifer.
No Velho Testamento, ele é descrito como o Rei de
Tiro, e a respeito dele está escrito:
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Lúcifer tinha uma posição exaltada no céu. Dos dois
lados do propiciatório, ou trono de Deus, ficavam
dois anjos - um à direita, e outro à esquerda. Um
deles era Lúcifer.
30

Ele não estava satisfeito em ficar ao lado de Deus.
ELE QUERIA SER DEUS! Algo aconteceu a Lúcifer e
seu relacionamento íntimo com Deus. Deus disse a
Lúcifer,
31

(Texto: Ezequiel 28:15)
Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que
foste criado, até que se achou iniqüidade em ti.
32

(Texto: Ezequiel 28:17)
Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura,
corrompeste a tua sabedoria por causa do teu
resplendor...
33

34

Este anjo belo e resplandecente, que tinha uma
posição exaltada, tornou-se egoísta. Ele invejou a
glória e honras devidas somente a Deus. Tinha sede
de poder. Teve a ousadia de desafiar seu Criador e
questionar seu governo! Ouça com atenção:
(Texto 3 slides: Isaías 14:12-14)
Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da
alva! Como foste lançado por terra...

35

E tu dizias no teu coração: Eu subirei ao céu, acima
das estrelas de Deus exaltarei o meu trono...

36

... Serei semelhante ao Altíssimo. Isaías 14:12-14
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À medida em que estas palavras arrogantes saíram
dos lábios de Lúcifer, o perfeito amor e a harmonia
do céu foram destruídos.
38

Não demorou muito para que Lúcifer começasse a
espalhar o espírito de descontentamento entre os
outros anjos. Paulatinamente, ele denegriu o amor e
a justiça de Deus.
39

41

Vamos supor que Deus tirasse nossa liberdade de
escolha e nos transformasse em robôs.
Quantos de vocês têm filhos? Você gostaria de um
filho que pudesse ser programado para obedecer a
tudo o que você diz? Seu filho acordaria de manhã e
diria: Sim, mamãe, vou comer o arroz. Sim, papai,
vou limpar a casa.
Você teria um robô; um boneco mecânico, frio, de
aço. Não teria um filho. Você gostaria de ter um
filho assim? É claro que não. Deus também não.
Nosso Deus é um Deus de amor. Ele só pode se
sentir feliz num relacionamento de amor com Suas
criaturas, quando elas O adoram porque O amam e
confiam nEle.

42

43

Satanás desafiou as leis e a justiça de Deus, mas,
essas leis não haviam sido estabelecidas para
demonstrar quem era o maioral! Deus as criara para
proteger Suas criaturas; para assegurar sua paz e
felicidade.
7
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40

Como um fruto podre numa caixa, sua rebelião
espalhou-se entre outros anjos do céu. Talvez você
esteja se perguntando por que Deus não destruiu
Satanás naquele momento. Deus poderia ter
eliminado Lúcifer e os anjos que se uniram à sua
revolução em questão de segundos, mas se Ele o
fizesse, todas as Suas criaturas O serviriam por
medo.
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44

Suas leis são como uma placa Pare ou a sinalização
de limite de velocidade: foram planejadas para a
nossa segurança e bem estar. Porém, o anjo mais
honrado entre todos os anjos, pensou que poderia
governar o universo melhor que Deus, o seu Criador!
Satanás, o adversário de Deus, transformou-se em
diabo por suas próprias escolhas!

45

46

47

(Vídeo: 10 seg) Deus dá a todos o poder de escolha:
obedecer ou desobedecer. Por causa de sua justiça e
amor, Deus permitiu que Satanás demonstrasse ao
universo a maneira pela qual governaria o mundo.
Não podemos entender como tudo isto
aconteceu,sendo Deus tão amoroso e bondoso para
com todos.
A batalha que começou no céu ainda não terminou;
ela só mudou de lugar! A Terra é o local onde a
grande controvérsia entre o bem e o mal está sendo
disputada; o lugar onde Satanás pode demonstrar
seu tipo de governo, sua maneira de administrar o
mundo.
Mas, por que a Terra? Por que o nosso planeta tinha
que tornar-se

48

(Texto: I Coríntios 4:9)
... espetáculo ao mundo, aos anjos, e aos homens?
I Coríntios 4:9.
49
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50

Embora Adão e Eva, os pais da raça humana, tenham
sido criados perfeitos, não foram criados sem a
capacidade de pecar. Eram livres para escolher amar
e seguir a Deus, ou ignorar Suas instruções. Mas, sua
lealdade seria testada, e este teste partiria de uma
simples árvore. Deus avisou,
Texto 2 slides: Gênesis 2:16, 17)
... De toda a árvore do jardim comerás livremente,

52

53

54

mas da árvore do conhecimento do bem e do mal,
dela não comerás; porque, no dia em que dela
comeres, certamente morrerás. Gênesis 2:16, 17.
Este deve ter parecido um pedido muito fácil. Os
dois devem ter-se sentido bem seguros de si. Mas, o
homem fica mais vulnerável justamente quando
baixa a guarda porque se sente seguro.
Foi isto que aconteceu com Eva. Satanás usou seu
poder sobrenatural para enganá-la. Satanás
raramente opera de maneira aberta. Ele é um
enganador e usa, para seus enganos, tanto
organizações quanto pessoas, ou até mesmo uma
serpente!
Foi por isto que Paulo disse:

55
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51

A terra tinha acabado de sair das mãos do Criador,
em todo o seu esplendor e perfeição, com beleza
indescritível. Evidentemente, Satanás também achava
isto, pois viu o mundo como um prêmio pelo qual
valia a pena lutar. Ele tentaria apoderar-se deste
planeta belo e frágil: um mundo recém- nascido.
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(Texto 3 slides: Efésios 6:11-12)
Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para
poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo;
56

porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne
e sim contra principados e potestades,

57

contra os dominadores deste mundo tenebroso,
contra as forças espirituais do mal, nas regiões
celestes. Efésios 6:11, 12.
58

Eva foi enganada. Ela nunca suspeitou que as
palavras da serpente falante fossem, na verdade,
proferidas por Satanás. O diabo, falando através da
serpente, perguntou-lhe:
59

(Texto: Gênesis 3:1)
... É assim que Deus disse: Não comereis de toda a
árvore do jardim? Gênesis 3:1.
60

(Texto 4 slides: Gênesis 3:2-4
Eva respondeu: ... Do fruto das árvores do jardim
comeremos,
61

mas do fruto da árvore que está no meio do jardim,

62

disse Deus: Dele não comereis, nem tocareis nele,
para que não morrais.

63
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Então, a serpente disse à mulher: É certo que não
morrereis. Gênesis 3:2-4

64

Enquanto Eva ouvia a serpente, deve ter pensado que
a mesma estava dizendo algo diferente daquilo que
Deus lhes dissera. Sentindo que ela estava confusa,
a serpente apressadamente acrescentou:
65

66

67

O diabo sugeriu que Deus era injusto, e que estava
escondendo algo bom deles. Ser como Deus fora o
maior desejo de Satanás, e motivo de sua queda.
Agora, aquilo parecia interessante também para Eva
e, numa atitude intempestiva, ela desobedeceu.
(Texto 2 slides: Gênesis 3:6)
Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer,
agradável aos olhos,

68

e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe
do fruto e comeu... Gênesis 3:6.

69

e deu também ao marido, e ele comeu.

70

Adão e Eva falharam no teste de amor e lealdade a
Deus, e não demorou muito para que descobrissem
que algo dera muito errado.
71
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(Texto: Gênesis 3:5)
Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes
se vos abrirão os olhos e, como Deus, sereis
conhecedores do bem e do mal. Gênesis 3:5.
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Satanás sequestrara o mundo recém-criado! Daquele
momento em diante, ele se declarou Príncipe desde
Mundo. Era o governador de um planeta em rebelião!
Adão e Eva haviam dado ouvidos à voz do maligno.
72

73

À medida em que este dia trágico chegava ao fim,
Deus veio, como sempre fazia, visitar Adão e Eva ao
final da tarde. Até então, aquele fora o momento
mais feliz do dia: uma chance de caminhar e
conversar diretamente com o Deus que os tinha
criado. Mas, naquele dia, eles fugiram e esconderamse entre os arbustos!
Finalmente, Adão saiu lentamente de trás das
folhagens do jardim, e confessou,

74

(Texto: Gênesis 3:10)
... Ouvi a tua voz no jardim e, porque estava nu, tive
medo, e me escondi. Gênesis 3:10.
75

Adão nunca tivera medo antes, mas isto é o que
acontece com o pecado: ele é capaz até de fazer uma
pessoa ter medo de Deus.
76

(Texto: Gênesis 3:11)
Deus disse: ... Comeste tu da árvore de que te
ordenei que não comesses? Verso 11. Adão
respondeu:
77
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78

(Texto: Gênesis 3:12)
... A mulher que me deste por esposa, ela me deu da
árvore, e eu comi. Gênesis 3:12.
Algumas horas antes, Adão estivera disposto a
morrer com Eva. Agora, ele a culpava, e também
culpava a Deus por tê-la criado. Incrível como o
pecado destrói o amor!
Mas, Eva não foi menos acusadora. Quando Deus
perguntou-lhe o que fizera, ela retrucou:

80

(Texto: Gênesis 3:13)
... A serpente me enganou e eu comi.
Eva colocou a culpa em Deus também! Em outras
palavras, ela estava dizendo: Foi a serpente que o
Senhor criou que me fez errar.
Naquele mesmo dia Adão e Eva foram condenados à
morte! Para impedir que eles comessem da árvore
da vida, Deus os expulsou do jardim. O diabo disse
que eles não morreriam, mas a Bíblia diz:

81

(Texto: Gênesis 5:5)
Os dias todos da vida de Adão foram novecentos e
trinta anos; e morreu. Gênesis 5:5.
Tarde demais, eles descobriram que o diabo era
82

(Texto: João 8:44)
... mentiroso, e pai da mentira. João 8:44.

83

É fácil culpar a Deus pelas desgraças e devastações
que assolam o mundo, mas Satanás é o verdadeiro
responsável por este caos.
84

13

6 – Por Que Tanto Sofrimento?

79
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(Vídeo: 10 seg) Foi ele que trouxe o mal a este
planeta, e que tem causado o pecado e o sofrimento
desde então. Jesus desmascarou o diabo e a forma
como ele aflige as pessoas.
85

Ao ensinar na sinagoga certo sábado, Ele notou uma
mulher curvada por causa de uma deformidade
física. Tocado por sua triste situação, Jesus a curou.
86

As autoridades imediatamente o criticaram porque a
cura fora feita no sábado, o santo dia de adoração a
Deus. Mas note como Ele defendeu sua atitude:
87

(Texto 2 slides: Lucas 13:16)
Por que motivo, não se devia livrar deste cativeiro,
em dia de sábado, esta filha de Abraão,
88

a quem Satanás trazia presa há dezoito anos? Lucas
13:16.

89

Jesus disse que Satanás prendera aquela mulher
durante dezoito anos. Satanás era o culpado! Na
verdade, Satanás é a força sinistra por trás de todas
as doenças, sofrimento, amargura e morte!
90

Talvez em nenhum lugar da Bíblia vejamos a
estratégia de Satanás mais claramente do que no
primeiro capítulo de Jó, numa conversa entre o
diabo e Deus.
91

Algum tempo após a queda da Satanás, os filhos de
Deus se apresentaram diante dEle. Satanás também
foi. Pense nisso! Uma reunião dos filhos de Deus, e
Satanás foi sem ser convidado!
92
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93

(Texto 2 slides: Jó 1:7)
Então, perguntou o Senhor a Satanás: Donde vens?
Jó 1:7
Em outras palavras, quem convidou você? Que
direito você tem de estar aqui? Satanás respondeu a
Deus:

94

Adão é chamado de filho de Deus (veja Lucas 3:38),
assim como os outros que se reuniram naquele dia
com Deus.
95

96

Será que aqueles eram os líderes de outros mundos,
do mesmo modo como Adão era originalmente o
líder de nosso mundo? Não sabemos, mas o fato é
que a reivindicação de Satanás, de representar a
Terra, não passou sem ser contestada. O Senhor
disse a Satanás:
(Texto 4 slides: Jó 1:8, 9, 11)
... Observaste tu a meu servo Jó? Porque ninguém há
na terra semelhante a ele,

97

homem íntegro e reto, temente a Deus e que se
desvia do mal.

98

Então, respondeu Satanás ao Senhor: Porventura Jó
debalde teme a Deus?

99
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... De rodear a terra, e passear por ela.
Jó 1:7.
Satanás declarava domínio sobre o planeta Terra. Ele
tomara a posição de Adão!
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Estende, porém, a tua mão, e toca-lhe em tudo
quanto tem, e verás se não blasfema contra Ti na
Tua face! Jó 1:8, 9, 11.
100

Que desafio! Satanás declarou que Jó era leal a Deus
apenas por interesse nos bens materiais que
recebera de Deus e não porque amasse e confiasse
em Deus.
101

(Texto 2 slides: Jó 1:12)
Disse o Senhor a Satanás: Eis que tudo quanto ele
tem está em teu poder; somente contra ele não
estendas a tua mão.
102

E Satanás saiu da presença do Senhor. Jó 1:12.
Satanás saiu, ansioso para colocar as mãos nas
posses de Jó.
103

As tragédias começaram imediatamente.
Primeiro: sabeus roubaram o gado de Jó e
assassinaram seus servos.
104

Segundo: Um raio caiu do céu e matou suas ovelhas
e os pastores.

105

Terceiro: caldeus atacaram e roubaram os camelos
de Jó.

106

Quarto (a notícia mais desesperadora de todas): um
tornado destruiu a casa do filho mais velho, que
estava dando uma festa, e todos os dez filhos de Jó
foram mortos!
107
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108

109

Pobre Jó! Ele pensou que Deus tivesse lhe tirado suas
posses e causado todo aquele sofrimento. Ele não
entendia que o diabo tinha feito tudo aquilo! Embora
estivesse arrasado pela dor, nada mudou em sua
lealdade para com Deus.

(Texto 3 slides: Jó 2:4-6)
... tudo quanto o homem tem dará pela sua vida.

110

Estende, porém, a Tua mão, toca-lhe nos ossos e na
carne e verás se não blasfema contra Ti na Tua face.

111

Disse o Senhor a Satanás: Eis que ele está em teu
poder; mas poupa-lhe a vida. Jó 2:4-6

112

A prova estava valendo! Será que Jó permaneceria
leal a Deus quando as coisas se complicassem de
vez, ou será que viraria as costas para Deus?
113

(Texto 2 slides: Jó 2:7)
Então, saiu Satanás da presença do Senhor e

114
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(Texto: Jó 1:21)
Ele disse: ... o Senhor o deu e o Senhor o tomou;
bendito seja o nome do Senhor! Jó 1:21
Embora não conseguisse entender as tragédias que
devastaram suas posses e mataram seus filhos, Jó
ainda assim confiava na bondade de Deus. Mas,
Satanás não estava satisfeito. Ele desafiou Deus
outra vez, dizendo:
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feriu Jó de tumores malignos, desde a planta do pé
até ao alto da cabeça. Jó 2:7

115

Se você já teve um tumor, sabe o quanto dói.
Imagine estar coberto de tumores, da cabeça aos
pés!
116

Embora Satanás tivesse tirado de Jó seus bens, seus
filhos e sua saúde, Jó permaneceu leal a Deus. Que
homem! A Bíblia diz:
117

Em tudo isto Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta
alguma. Jó 1:22

118

Quem feriu a Jó? Quem foi que flagelou a Jó?
SATANÁS!

119

Quem roubou seu gado e matou seus servos?
SATANÁS!

120

Quem trouxe o tornado que destruiu seus filhos e
filhas? SATANÁS!

121

Deus pode permitir que dificuldades testem a
lealdade e amor de Seus filhos,

122
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mas SATANÁS é o culpado e responsável por todo o
mal que há no planeta Terra!

123

124

A idéia de que Satanás é apenas um mito ou
influência, nos deixa completamente despreparados
para lidar com o ser inteligente que ele é.
125

O livro de Apocalipse diz:

126

(Texto 2 slides: Apocalipse 12:12)
Por isso, festejai, ó céus, e vós, os que neles habitais.
Ai da terra e do mar,
127

pois o diabo desceu até vós, cheio de grande cólera,
sabendo que pouco tempo lhe resta. Apocalipse
12:12
Pedro escreveu o seguinte alerta:
128

(Texto 2 slides: I Pedro 5:8)
Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário,
anda em derredor, como leão que ruge
129
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Você e eu estamos bem no meio de um
desconcertante drama cósmico, um conflito entre a
autoridade e a falta de lei, entre o Criador e Satanás,
o primeiro rebelde.
Não somos espectadores. Estamos envolvidos, quer
queiramos, quer não.
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procurando alguém para devorar. I Pedro 5:8

130

131

Mas, enquanto Satanás sempre fazia o seu pior, o
Deus Criador tinha um plano de recriação que
incluía Seu Filho Jesus -- Seu precioso Filho -- que
estava disposto a morrer para pagar a nossa dívida,
afim de que pudéssemos ter a vida eterna.
A Bíblia diz que Satanás nos rodeia como um leão
que ruge.

132

Satanás agiu através do Rei Herodes para destruir o
bebê Jesus (E foi derrotado).

133

(Vídeo: 10 seg) Satanás encontrou-se com Jesus no
deserto, disfarçado de anjo celeste, apresentando-lhe
três grandes tentações (Foi derrotado).
134

Satanás agiu na multidão, para destruir Jesus no
Calvário (Ali tornou-se um inimigo vencido para
sempre).
135

136
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Embora houvesse um Calvário, houve também uma
ressurreição! Louvado seja Deus!
Foi assim que Deus deu Seu Filho e o Filho deu-Se a
Si mesmo, para reverter o seu destino e o meu. Foi
uma hora de vitória, um dia de libertação para todos
os prisioneiros do diabo aqui no planeta Terra.
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Naquele dia, Satanás tornou-se um inimigo vencido!
Cristo, através de Sua morte, adquiriu o direito de
destruir todo o mal e todo o sofrimento.
Paulo escreveu, em Hebreus 2:14:
137

(Texto 2 slides: Hebreus 2:14)
Visto, pois, que os filhos têm participação comum de
carne e sangue, destes também Ele, igualmente,
participou,
138

139

140

Satanás demostrou, perante todos os seres
inteligentes do universo, que tipo de ser ele é. E ele
ainda está demonstrando sua maneira de governar o
mundo.
Tornados, terremotos, enchentes, crimes, doenças,
sofrimento e dor!
Isto é o que vemos.
Por trás de tudo isto está a obra sobrenatural e
invisível de Satanás.

141

Estas tragédias não são atos de Deus. São atos do
diabo.

142

Você pode estar se perguntando sobre a tristeza,
sofrimento e problemas de sua própria vida. Você
pode pensar na perda de um filho ou de um ente
querido, e perguntar-se: onde está Deus?
143
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para que, por sua morte, destruísse aquele que tem
o poder da morte, a saber, o diabo.
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A Bíblia ensina que Deus está presente. Está atento
ao seu sofrimento, tristeza e dificuldades. E ele em
breve virá para solucionar o problema do pecado e
da dor.
144

145

A boa notícia é que este planeta celestial, que foi
seqüestrado por Satanás, em breve será resgatado.
Essa informação deveria acalmar os medos e
ansiedades dos passageiros de um planeta que deu
errado! Deus tem um plano para destruir Satanás -- o
diabo, o enganador -- e nós estudaremos exatamente
qual é este plano, mais adiante, em outros estudos.
Vamos ver o que a Bíblia diz sobre Satanás:
(Texto 3 slides: Ezequiel 28:16, 18)
... e te farei perecer, ó querubim da guarda...

146

... pois, fiz sair do meio de ti um fogo,

147

que te consumiu, e te reduzi a cinzas sobre a terra...
Ezequiel 28:18
O pecado e o sofrimento desaparecerão para
sempre.
148

Sim, amigo, Jesus voltará em breve! Não como um
humilde galileu, não como alguém que foi
ridicularizado, cuspido e negado. Não como um
homem pendurado numa cruz,
149

mas como o Rei dos reis, e Senhor dos senhores,
com direito a reinar! Precisamos estar prontos para
encontrá-Lo, pois se perdermos isto, perderemos
tudo!
150
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151

(Vídeo: 12 seg) A questão de hoje é: Em quem vamos
acreditar? A quem vamos seguir? Um Deus amoroso
ou um anjo caído?Divisórias estão sendo
construídas: o mundo inteiro está sendo dividido em
dois lados. Onde está a sua lealdade? De que lado
você está?
Jesus faz um convite amoroso a todos os oprimidos,
solitários, a todas as almas feridas e culpadas, a
todos os Seus filhos num planeta em rebelião:
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152

(Texto: Mateus 11:28)
Vinde a mim, todos os que estais cansados e
sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Mateus 11:28
153

(Texto: João 6:37)
... o que vem a Mim, de modo nenhum o lançarei
fora.
154
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155

24

Em meio às tragédias, tristezas, sofrimentos e
desilusões da vida, Jesus está presente. Ele entende a
tristeza que você pode estar sentindo agora. Jesus
entende o que é ter o corpo atingido pela doença. Ele
conhece a dor. Ele a experimentou quando homens
cruéis cravaram enormes pregos em Suas mãos. Ele
conhece a solidão. Ele a experimentou quando esteve
pregado sozinho numa cruz. Ele conhece a pobreza.
Ele a experimentou quando trabalhava nas
empoeiradas ruas da Palestina, com quase nada para
comer e nenhum lugar para chamar de lar. Venha a
Ele hoje. Ele lhe dará uma nova esperança e ânimo.
Aqui está a melhor notícia de todas. Um dia, em
breve, este Jesus voltará e dará fim a todo o
sofrimento. Ele virá outra vez, para dar início a um
novo mundo. O pecado e os pecadores serão
destruídos. Satanás, finalmente, será vencido de uma
vez por todas. Jesus anseia restaurar você à família
de Deus, para dar-lhe vida eterna num planeta
restaurado. Mas, uma decisão precisa ser tomada:
Quem será Senhor de sua vida? Amigo, esta decisão
é uma questão de vida e morte!Você não gostaria de
escolher a Cristo, agora mesmo, para ser seu Rei? Ele
está esperando. Seus braços estão abertos. Ele diz:
Vem! Vem! Vem! Enquanto oramos, você não gostaria
de inclinar sua cabeça e dizer: Sim, Jesus, eu vou?

7 – Uma Vida Que Mudou o Mundo
Ele Pode Mudar a Sua Vida Também

1

2

O tema da discussão daquela tarde foi Jesus Cristo.
O ateu fez a seu amigo cristão algumas perguntas
muito importantes. Questões como:
Por que você é cristão? Isto não seria apenas um
acidente geográfico? Você simplesmente nasceu num
país cristão, certo? De que forma Jesus é diferente
de qualquer outro grande homem? Jesus era mais
que um mestre da ética ou um filósofo moral? Como
pode ter certeza de que Jesus é tudo aquilo que Ele
disse ser? Como pode ter certeza de que Jesus é
divino, e Sua oferta de vida eterna é real? As
perguntas do ateu, naquele trem, eram muito boas.
Seu amigo cristão compartilhou com ele algumas
respostas.
Em minha mente não há qualquer dúvida de que
existem excelentes respostas a estas perguntas, e
que, compreender estas respostas significa ter a vida
eterna.
O nosso mundo, certamente, tem um grande número
de pessoas famosas. Pessoas que fizeram sua
contribuição para tornar o mundo melhor.

4

1
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3

Dois homens estavam viajando de trem, centenas de
quilômetros pelos Estados Unidos. Como a viagem
era longa, eles passaram o tempo conversando sobre
tudo que lhes vinha à mente. Falaram sobre o tempo.
Falaram sobre política. Falaram sobre histórias de
suas infâncias, suas famílias, o casamento de cada
um. A conversa, finalmente, chegou ao assunto de
religião. Um deles era ateu. O outro era cristão. Um
homem não acreditava em Deus. O outro tinha uma
grande fé em Deus. Um deles nunca tinha lido a
Bíblia. O outro lia a Bíblia regularmente.
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Reis, presidentes, líderes religiosos e militares,
cientistas e artistas deixaram sua marca na história.
Eles têm nomes conhecidos no mundo inteiro.
5

6

7

Um nome está acima de todos os outros. Até a
História é dividida em anos antes e depois de Seu
nascimento. Seu nome é Jesus. Jesus é o nome mais
famoso da História. Mas, uma coisa é ter ouvido Seu
nome, e outra é conhecer quem Ele realmente é.
Hoje, eu gostaria de apresentar com mais detalhes
este Jesus da História: mostrando-lhes o Jesus da
Bíblia. Vamos começar pelo começo.
Você pode estar se perguntando: Quem é este Jesus?
Por que ele é diferente? Ele foi apenas um bom
homem, um mestre da moral ou um filósofo da
ética?
Dois dos discípulos também estavam fazendo a si
mesmos estas perguntas.
Quando Jesus encontrou dois discípulos na estrada
para Emaús, no domingo de Sua ressurreição,

8

Ele lhes mostrou as profecias que tinham se
cumprido nos dias anteriores.

9

(Texto 3 slides: Lucas 24:25, 27)
... Ó néscios e tardos de coração para crêr tudo o que
os profetas disseram!
10

E, começando por Moisés, discorrendo por todos os
profetas,

2

11
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expunha-lhes o que a Seu respeito constava em
todas as Escrituras. Lucas 24:25, 27

12

Vamos analisar evidências que provam que Jesus é o
Messias.

13

14

(Texto 2 slides: Isaías 7:14)
Portanto, o Senhor mesmo vos dará um sinal:

15

eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho e
lhe chamará Emanuel. Isaías 7;14

16

17

(Vídeo: 5 seg) Jesus teve muitos nomes: Emanuel,
Jesus, Salvador, Cristo e Messias. A profecia de Isaías
com respeito ao nascimento de Jesus de uma virgem,
foi escrita mais de 600 anos antes de Seu
nascimento. Um anjo citou essa profecia como
evidência de que Jesus era o Messias. Vamos ver
como o anjo descreveu o nascimento de Jesus à
virgem Maria.
(Texto 2 slides: Mateus 1:18)
Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim: estando
Maria, sua mãe, desposada com José,

18

3
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SEU NASCIMENTO MIRACULOSO
Muito antes de Jesus nascer de Maria, Isaías
profetizara:
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sem que tivessem antes coabitado, achou-se grávida
pelo Espírito Santo. Mateus 1:18

19

O LOCAL DE SEU NASCIMENTO

20

(Texto: Miquéias 5:2)
... Belém... de ti me sairá o que há de reinar em
Israel...
21

22

23

4

É notável que Jesus tenha nascido em Belém,
exatamente a cidade mencionada na profecia 700
anos antes.
(Texto: Mateus 2:1)
Tendo Jesus nascido em Belém da Judéia... Mateus
2:1
O Novo Testamento confirma o cumprimento da
profecia de Miquéias. Jesus foi mais que um homem
bom, mais que um mestre da ética, mais que um
filósofo. Ele era o divino Filho de Deus. Nasceu de
uma virgem, assim como foi predito pelo profeta
Isaías. Nasceu em Belém, como foi predito pelo
profeta Miquéias.
A profecia bíblica revela claramente importantes
detalhes da vida de Cristo, centenas de anos antes
destes ocorrerem. Estas profecias foram cumpridas
com exatidão. Quando Adão e Eva pecaram, Deus
tinha um plano. Seu amor fez com que Jesus -- Seu
Filho -- viesse à terra, vivesse uma vida perfeita e
morresse por nossos pecados. Ele tomou o nosso
lugar para que pudéssemos ter vida eterna se
aceitássemos Seu plano de ser o nosso Salvador. Isto
é chamado o PLANO DA SALVAÇÃO.
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Cerca de 2000 anos atrás, homens sábios do oriente
estavam estudando as Escrituras. Eles haviam lido a
respeito de um grande rei que estava para nascer, e
sabiam que este era o momento de Sua vinda.
24

Sabiam que era o momento, e a estrela era sinal do
nascimento de um rei. Em Belém, eles o encontraram
e, ajoelhados, adoraram a Jesus.
25
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(Texto 2 slides: Lucas 2:7)
E ela deu à luz o seu filho primogênito, enfaixou-O

26

e O deitou numa manjedoura, porque não havia
lugar para eles na hospedaria. Lucas 2:7

27

Não havia lugar na hospedaria, então Jesus ficou
deitado na manjedoura onde o gado comia. Ele
nasceu desamparado.
28

Sua mãe era piedosa e muito jovem quando o anjo
lhe disse que daria à luz ao Filho de Deus.

29

Embora Ele fosse o Filho de Deus, era
completamente Deus, assim como o Pai. O apóstolo
Paulo diz que Ele era igual a Deus e tomou a forma
de um servo à semelhança do homem.
30

(Texto 3 slides: Filipenses 2:6)
Pois Ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou
como usurpação o ser igual a Deus;
31

5
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antes, a Si mesmo se esvaziou, assumindo a forma
de servo,

32

tornando-se em semelhança de homens. Filipenses
2:6, 7

33

34

Jesus tornou-se como nós para viver na terra. Mas
Ele era puro, sem pecado e sem mancha, e sacrificou
Sua vida para que nós pudéssemos ter a vida eterna.
Nas 24 horas finais da vida de Cristo, muitas
profecias, dadas séculos antes, foram cumpridas em
seus mínimos detalhes.
Veja, por exemplo, A TRAIÇÃO de Judas.

35

36

(Texto: Salmos 41:9)
Até o Meu amigo íntimo, em quem Eu confiava, que
comia do Meu pão, levantou contra Mim o calcanhar.
Pedro perguntou a Jesus quem O iria trair, e Jesus
respondeu,
... É aquele a quem Eu der o pedaço de pão molhado.
João 13:26

37

O PREÇO PAGO AO TRAIDOR

38

6
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... Pesaram, pois, por meu salário trinta moedas de
prata. Zacarias 11:12

39

(Texto 2 slides: Mateus 26:14, 15)
Então, um dos doze, chamado Judas Iscariotes, indo
ter com os principais sacerdotes,
40
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propôs: Que me quereis dar, e eu vo-lo entregarei? E
pagaram-lhe trinta moedas de prata.

41

A TORTURA E OS AÇOITES

42

(Texto 2 slides: Isaías 50:6)
Ofereci as costas aos que Me feriam e as faces, aos
que Me arrancavam os cabelos;
43

não escondi o rosto aos que Me afrontavam e Me
cuspiam. Isaías 50:6

44

(Texto: Mateus 26:67)
Então, uns cuspiram-Lhe no rosto e Lhe davam
murros, e outros O esbofeteavam. Mateus 26:67
45

CRAVARAM SUAS MÃOS E SEUS PÉS

46
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47

(Texto: Salmos 22:16)
Traspassaram-Me as mãos e os pés.
Após a ressurreição de Cristo, Tomé, um de seus
discípulos que duvidou que Ele fora ressussitado,
fez uma referência ao fato de que as mãos e pés de
Cristo foram pregados com cravos. Ele disse,
(Texto 2 slides: João 20:25)
Se eu não vir nas suas mãos o sinal dos cravos, e ali
não puser o meu dedo,

48

... de modo algum acreditarei. João 20:25

49

ELE FOI CONTADO COM OS TRANSGRESSORES
Note como esta profecia de Cristo foi cumprida à
risca:
50

(Texto: Isaías 53:12)
... foi contado com os transgressores. Isaías 53:12

51

(Texto 2 slides: Marcos 15:27, 28)
Com Ele crucificaram dois ladrões, um à Sua direita,
e outro à Sua esquerda.
52

E cumpriu-se a Escritura que diz: Com malfeitores
foi contado. Marcos 15:27, 28

53
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TIRARAM SORTE SOBRE SUAS VESTES
O Rei Davi relatou o que aconteceria às vestes de
Jesus mil anos antes dEle morrer:
54

(Texto: Salmos 22:18)
Repartem entre si as Minhas vestes e sobre a Minha
túnica deitam sortes. Salmos 22:18
55

56

A túnica, porém, era sem costura, toda tecida de alto
a baixo.

57

Disseram, pois... Não a rasguemos, mas lancemos
sortes sobre ela para ver a quem caberá... João 19:23,
24
58

SUAS PALAVRAS NA CRUZ

59

(Texto: Salmos 22:1)
Deus Meu, Deus Meu, por que Me desamparaste?
Salmos 22:1. Compare este verso do Velho
Testamento com Mateus 27:46:
60

(Texto: Mateus 27:46
Deus Meu, Deus Meu, por que Me desamparaste?
Jesus disse estas palavras pouco antes de Sua morte,
à hora nona.
61

9
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(Texto 3 slides: João 19:23, 24)
Os soldados, pois... tomaram-Lhe as vestes e fizeram
quatro partes...
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Muitas profecias estavam totalmente fora do
controle de Jesus como ser humano.

62

Ele não poderia ter definido o local de Seu
nascimento

63

a forma como nasceu,

64

a traição,

65

ou os eventos que cercaram Sua morte.

66

Jesus realmente era quem declarava ser: o Messias.
Pregado à cruz, ferido pelos açoites, com cravos nas
mãos e nos pés, com uma coroa de espinhos, sendo
zombado e escarnecido,
67

Ele poderia ter chamado milhares de milhares de
anjos para destruir o mundo e libertá-Lo. Mas, não
poderia ter salvo a Si mesmo e a nós também!
68
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69

Você, às vezes, pergunta se alguém realmente se
importa com você?
JESUS SE IMPORTA!
E Ele provou isto muito tempo atrás, numa colina
nas redondezas de Jerusalém! Que amor! O orgulho
do nosso coração é jogado por terra. Ele poderia ter
chamado milhares de milhares de anjos, mas, graças
a Deus, Ele não o fez! Em vez disso, morreu por você
e por mim!

70

71

Jesus veio ao nosso planeta para viver uma vida
perfeita e tomar o lugar dos pecadores. Ele também
sofreu a morte que nós deveríamos sofrer, para que
pudéssemos viver para sempre! Falando sobre Seu
sacrifício, a Bíblia diz o seguinte:
(Texto 4 slides: Isaías 53:3-7)
Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens;
homem de dores e que sabe o que é padecer...

72

Mas Ele foi traspassado pelas nossas transgressões e
moído pelas nossas iniqüidades... pelas Suas
pisaduras fomos sarados.
73

Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas...

74

Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca;
como cordeiro foi levado ao matadouro... Isaías 53:3
-7
75
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A questão mais importante é: Quem é Jesus para
você?
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Neste texto descobrimos que Jesus foi comparado a
um Cordeiro. Ele foi chamado de Cordeiro muitas
outras vezes na Bíblia.
76

(Texto: Apocalipse 13:8)
Apocalipse 13:8 fala do livro da vida do Cordeiro
que foi morto desde a fundação do mundo.
77

(Texto 2 slides: Apocalipse 5:8,12)
... quatro anciãos prostraram-se diante do Cordeiro...

78

[dizendo] Digno é o Cordeiro que foi morto...
Apocalipse 5:8, 12
Jesus, o Cordeiro, salvou todos nós da morte eterna,
e deu-nos a vida eterna.
79

(Texto 2 slides: Romanos 6:23)
Porque o salário do pecado é a morte,

80

mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em
Cristo Jesus, nosso Senhor. Romanos 6:23

81

82

Adão e Eva pecaram e foram separados de Deus.
Deus teve que expulsá-los do jardim, que era seu lar,
e eles não puderam mais comer da Árvore da Vida.
Sua vitalidade gradualmente diminuiria, até que eles
morressem.
(Texto 2 slides: Gênesis 3:24)
E, expulso o homem, colocou querubins ao oriente
do jardim do Éden

12
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e o refulgir de uma espada que se revolvia, para
guardar o caminho da árvore da vida. Gênesis 3:24

84

Deus lhes contou Seu plano para salvá-los.

85

86

Este te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar.

87

O que significa ferir?

88

89

A palavra hebraica ferir significa esmagar. Esmagar a
cabeça de alguém é mais grave que ferir o calcanhar.
Cristo obteria a vitória sobre Satanás. Deus fez algo
mais para lembrar o homem de Seu plano para
restaurá-lo.
Ele instituiu o sistema sacrificial. Eles deveriam
mostrar sua fé no Cordeiro de Deus (Jesus), que um
dia morreria para dar-lhes a vida eterna.

90
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(Texto 2 slides: Gênesis 3:15)
Porei inimizade entre ti e a mulher, entre a tua
descendência [seguidores de Satanás] e o seu
descendente [seguidores de Cristo].
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91

A Bíblia não nos diz exatamente quando o sistema
sacrifical teve início. Adão e Eva estavam nus, e Deus
lhes fez roupas de peles. Logo no capítulo seguinte,
aparece o relato de Caim e Abel oferecendo
sacrifícios.
(Texto 2 slides: Gênesis 4:4, 5)
Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu
rebanho e da gordura deste.

92

Agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta.
Gênesis 4:4

93

94

Deus não se agradou de Caim e de sua oferta... Irouse, pois, sobremaneira Caim... Gênesis 4:5
Abel ofereceu um cordeiro que representava o
Cordeiro de Deus, mas, Caim ofereceu frutos da
terra. A oferta de Caim não demonstrou fé na morte
do Cordeiro de Deus.
(Texto: Hebreus 9:22)
... Sem derramamento de sangue, não há remissão.
Hebreus 9:22

95

96

Quando Deus tirou os israelitas do Egito, ensinoulhes muitas lições através do cerimonial do
tabernáculo que Moisés construiu segundo as ordens
divinas. O santuário, ou tabernáculo, era uma réplica
do verdadeiro tabernáculo existente no céu.
Uma destas cerimônias era a Páscoa.

97
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No décimo quarto dia do primeiro mês, o povo fora
instruído a matar um cordeiro e colocar o sangue
deste cordeiro nos umbrais das portas. Era um sinal
de que estavam cobertos pelo sangue do Cordeiro.
98

Naquela noite, o anjo destruidor passou pelos lares
que estavam marcados com sangue, e não feriu
ninguém que estivesse naquela casa.
99

(Texto: Hebreus 9:26)
... se manifestou uma vez por todas, para aniquilar,
pelo sacrifício de Si mesmo, o pecado. Hebreus 9:26
101

(Texto: Hebreus 10:4)
Porque é impossível que o sangue de touros e de
bodes remova pecados.
102

João Batista anunciava o Messias e apontou para
Jesus, dizendo:

103

(Texto: João 1:29)
Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo!
João 1:29
104
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100

A Páscoa deveria lembrar-lhes que somente o sangue
do Cordeiro pode nos livrar da destruição. Os
animais sacrificados não podiam purificar do
pecado. Mas, a fé das pessoas no sacrifício de Deus,
poderia salvá-las do pecado.
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105

106

107
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O sistema cerimonial de sacrifícios apontava para o
Messias, o Cordeiro de Deus. Durante séculos, o
derramamento de sangue de cada ovelha, nos
tempos do Velho Testamento, representou o
derramamento do sangue de Jesus por nós.
Jesus é o Salvador do mundo. Jesus perdoa. Jesus
nos livra da culpa. Jesus nos ensina a viver. A vida
de Jesus é um exemplo para nós. Jesus enche nossas
vidas de poder. Jesus nos muda por dentro. Jesus
nos dá nova vida.
Em 1914, durante uma das tentativas de Sir Ernest
Shackleton para cruzar o Oceano Antártico, seu
navio, o Endurance, chocou-se contra um banco de
gelo. A tripulação ficou à deriva vários dias até que
conseguiu atracar na Ilha Elefante.
Shackleton pediu que os homens montassem
acampamento ali, onde poderiam manter seus
suprimentos e tentar sobreviver no inverno que
estava chegando.
Mas, não demorou muito para que ele percebesse
que ninguém viria resgatá-los.
Ninguém tinha a menor idéia onde eles estavam. O
gelado e tempestuoso Oceano Antártico os separava
do mundo. Havia apenas uma esperança de resgate:
alguém teria que cruzar aquele oceano hostil para
buscar ajuda.
Shackleton começou a equipar um baleeiro de vinte
pés para a viagem. Entre os que se ofereceram para
ir junto, ele escolheu seis homens. Teriam que
cruzar oitocentas milhas de mar tempestuoso para
chegar a uma estação norueguesa de pesca de baleia,
na ilha de Geórgia do Sul.
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108

Não há mais ninguém em todo o universo que seja
como Jesus. Ele é o único que nos pode salvar. Ele é
o único que nos pode livrar da culpa e mudar nossas
vidas. Ele é o único que nos pode oferecer vida
eterna.
Você gostaria de levantar sua mão direita agora, e
dizer: Sim, Jesus, eu O aceito hoje como meu Senhor
e Salvador. Sim, Senhor, eu creio que o Senhor
morreu por mim. Sim, Senhor, eu lhe entrego minha
vida. Levante sua mão enquanto eu oro por você.
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109

Parecia uma tarefa impossível, sair num barco
aberto, na época do ano em que mais ocorriam
tempestades. Mas Shackleton zarpou com seus
homens.
Durante dias eles se protegeram do frio mantendose juntos debaixo de uma cobertura de lona,
mantendo a proa firme mesmo sob enormes ondas,
orando para que o vento não rasgasse a pequena
vela do barco.
Suportaram um frio de cortar os ossos, sacos de
dormir congelados, água gelada escorrendo por suas
costas, fome e sede.
Quatorze dias após o início de sua viagem, quando
todos estavam quase mortos de frio e de fome,
viram as negras montanhas da Geórgia do Sul!
Shackleton conseguira chegar; pouco tempo depois,
um navio zarpou para resgatar o resto de seus
homens.
Quando Deus olhou para a nossa terrível situação e
viu que estávamos isolados em nossa ilha, cercados
por um imenso mar de pecado, Ele mergulhou
naquele mar hostil. Tomou sobre si toda a imensidão
gelada do pecado da raça humana.

8 – Nascido Para Viver Para Sempre
O Segredo da Imortalidade

1

3

Já nascemos com este desejo de viver.
Você e eu viemos ao mundo com este desejo.
Todos aqueles que já viveram, nasceram assim.
Este é, provavelmente, o desejo mais forte que
temos.
Nós, seres humanos, temos algo em comum que nos
une a todos: o desejo de viver.

1

8 – Nascido Para Viver Para Sempre

2

(Vídeo: 19 seg) A terra tremeu. Fortes tremores
atingiram a cidade toda. Prédios de escritórios
caíram, e casas se desintegraram. Hospitais, escolas
e igrejas, tudo foi destruído.
O terremoto de fevereiro de 2001 em El Salvador
matou cerca de 3.000 pessoas, instantaneamente.
Milhares ficaram sem casa.
Equipes de resgate trabalharam incansavelmente, dia
e noite, procurando mais vítimas. Encontraram
apenas alguns poucos com vida.
Após quatro dias de buscas incessantes, estavam se
preparando para desistir das buscas, quando alguém
notou um braço enterrado no meio das ruínas. Mais
chocante ainda, foi perceberem que o braço moveuse lentamente.
A equipe de resgate começou a cavar
desesperadamente.
Levou cerca de quatro horas até que conseguiram
desenterrar das ruínas um homem de meia idade.
Estava vivo. Havia sobrevivido quatro dias sem
comida e sem água. Mais tarde, no hospital,
perguntaram-lhe como conseguira sobreviver em tais
condições.
Sua resposta: Eu resolvi viver. Tentei respirar. Não
queria morrer. Eu acreditava que logo seria
resgatado.
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4

5

6

7

E, quando a vida humana é ameaçada, as pessoas
tomam atitudes de incrível heroísmo para salvar
vidas.
Pode ser uma criança que tenha caído num poço.
Ou, pessoas num navio perdido no mar.
Ou, um alpinista preso num perigoso ponto de
alguma montanha.
Ou ainda, vítimas presas nas ruínas de um
terremoto.
Mas, quando há vida humana em perigo, as pessoas
correm para salvar umas às outras.
Apesar disso, há uma verdade sobre a qual nenhum
de nós gosta de pensar, e, no entanto, é uma verdade
mesmo assim: a vida de cada um de nós está em
perigo.
Não apenas nossas vidas estão em perigo. Na
verdade, cada um de nós está marcado para morrer.
(Texto: Romanos 6:23)
Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom
gratuito de Deus é a vida eterna, em Cristo Jesus,
nosso Senhor.
Romanos 6:23.
O pecado é algo venenoso; mortal.
Letal. Por quê? Porque nos separa da Fonte de toda a
vida: o próprio Deus, que nos criou.
E todos nós pecamos.

8

(Texto: Romanos 3:23)
Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus.
Romanos 3:23.
9

(Texto: Romanos 3:10-12)
... Não há justo, nem um sequer.

2

10

8 – Nascido Para Viver Para Sempre
não há quem entenda, não há quem busque a Deus.

11

Todos se extraviaram... não há quem faça o bem, não
há um sequer.
Romanos 3:10-12.

Nossos primeiros pais, Adão e Eva, de quem
descende toda a raça humana, escolheram afastar-se
de Deus ao desobedecê-Lo e seguirem seus próprios
caminhos.
13

(Texto: Romanos 5:12)
Portanto, assim como por um só homem entrou o
pecado no mundo, e pelo pecado, a morte,
14

assim também a morte passou a todos os homens,
porque todos pecaram. Romanos 5:12

15

16

17

O resultado natural do pecado é a morte.
A porcentagem de mortes por causa do pecado é de
100 por cento.
Adão morreu por causa de seu pecado.
E, conseqüentemente, todos os que descendem dele
também morrem, incluindo cada um de nós.
Portanto, estamos no fundo do poço.
Presos e impotentes.
Marcados para morrer, a menos que alguém nos
resgate.
A má notícia é que todos estamos perdidos, a menos
que alguém nos salve.
A boa notícia, é que Alguém já nos salvou!
3
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(Texto: Efésios 2:8, 9)
Porque pela graça sois salvos, mediante a fé; e isto
não vem de vós; é dom de Deus;
18

19

não de obras, para que ninguém se glorie. Efésios
2:8, 9.
Sim, todos nós pecamos.
Não há dúvidas a respeito disso!
Pecamos em cada ato, palavra ou até pensamento
egoísta.
Imagine as inúmeras vezes que pecamos, por dia!
E o nosso problema não está apenas nos pecados
que cometemos. O problema é que somos pecadores,
por natureza!

20

21

22

Uma pessoa que tenha uma doença fatal, e que
nunca reconheça seu problema, nem busque auxílio
médico, certamente morrerá. E este é o destino dos
pecadores que deixam de reconhecer sua condição
espiritual, e não buscam ajuda.
(Texto: Isaías 59:2)
Mas as vossas iniqüidades fazem separação entre
vós e o vosso Deus... Isaías 59:2.
Deus é a fonte de toda a vida, e quando Adão pecou,
começou a morrer.
Todos nós recebemos a mesma sentença de morte.
Mas um Deus de amor não nos contou o resultado
do pecado sem dar-nos uma esperança de salvação!
Aqui está a boa notícia!
(Texto: Romanos 6:23)
Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom
gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus,
nosso Senhor. Romanos 6:23.

23

4
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A salvação é um dom. Nós não a merecemos, não há
nada que possamos fazer para merecê-la, e não
podemos comprá-la por nenhum preço.
24
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25

A maioria das pessoas crêem que os seres humanos
podem receber o perdão e a vida eterna se fizerem
boas obras.
Há pessoas que deitam-se em camas de pregos,
acreditando que, ao torturarem seus corpos,
poderão alcançar o favor de Deus.
Outras pessoas flagelam o próprio corpo com
açoites e correntes; outras, ainda, perfuram a pele
com anzóis, e

26

alguns caminham descalços sobre brasas
incandescentes, buscando o favor divino através da
tortura física.
27

Há os que crêem receber mérito para uma vida
futura construindo templos ou contribuindo na
alimentação de homens santos,
28

e, há pessoas para quem não há maior alegria nem
melhor maneira de alcançar o favor de Deus, que
uma peregrinação até Meca, ou a morte em defesa
do Islam.
29

30

Muitos cristãos, inconscientemente, fazem o mesmo.
Vão à igreja, dão ofertas e seguem os mandamentos
bíblicos, pensando que assim alcançarão o favor de
Deus, e chegarão a merecer a vida eterna.
Mas, será que isso é mesmo possível?

5
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Será que o homem pode, através de algum flagelo
físico, angústia mental ou obra de caridade,
subornar a Deus e receber perdão e vida eterna?
31

Será que podemos ganhar a salvação como um atleta
ganha um troféu ou medalha de ouro?

32

(Texto: Efésios 2:8, 9)
Pela graça sois salvos, mediante a fé; e isto não vem
de vós, é dom de Deus;
33

não de obras, para que ninguém se glorie. Efésios
2:8,9.

34

35

Não podemos nos salvar a nós mesmos pelas nossas
próprias obras, precisamos confiar na graça de Deus,
e em Seu amor e favor, que Ele nos oferece
gratuitamente.
Se pudéssemos comprar a salvação, ela não seria um
dom.
Vamos supor que seu patrão lhe desse um envelope,
dizendo ser um presente.

36

Se você abrisse e descobrisse que ali estava o salário
do mês passado, consideraria aquilo um presente?
NÃO, SE VOCÊ TIVESSE TRABALHADO O MÊS
INTEIRO!
37

6
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Mas, por que o Deus Todo-poderoso, que governa
todo o universo

38

40

(Texto: I João 4:8)
A resposta a esta pergunta encontra-se na primeira
epístola de João:
Deus é amor.
I João 4:8.
Alguns de vocês têm filhos.

41

42

E alguns sabem o que é ter um bebê doente em casa,
chorando dia e noite.
Você tenta de tudo para que ele sinta-se melhor, mas
nada resolve.
Você anda pela casa, canta para o bebê, tenta todo
tipo de conselhos dos amigos, mas, nada funciona.
No entanto, deixe-me perguntar-lhe uma coisa:
Seja lá quão cansado você esteja, ou há quanto
tempo o bebê esteja doente, você pensaria , sequer
por um instante, dar seu filho para alguém ou deixálo sofrer sozinho?
Não? Por quê? Porque você ama aquele bebê ainda
mais por causa da dor e sofrimento que ele está
passando.
Deus é assim!

43

7
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39

(Vídeo: 12 seg) se preocuparia com pessoas que
vivem num planeta distante no espaço sideral?
Por que simplesmente não abandonou o ser humano,
um ser egoísta e rebelde, deixando-o sofrer os
resultados de seu pecado?
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Seus filhos no planeta Terra contraíram a doença do
pecado,

44

e a dor e sofrimento que têm de passar por causa do
pecado faz com que Deus os ame mais ainda.

45

Deus nunca considerou a possibilidade de afastar-Se
de nós!
Ele jamais pensou em deixar-nos morrer e sofrer
sozinhos os resultados de nossa rebelião.
46

(Texto: II Pedro 3:9)
... O Senhor... é longânimo para convosco, não
querendo que nenhum pereça, senão que todos
cheguem ao arrependimento. II Pedro 3:9.
47

Não importa quão bom ou mau você possa ser, Deus
o ama e deseja salvá-lo.
Ele não deseja que você morra.
48

Entretanto, todos nós pecamos.
Todos nos rebelamos contra Deus e quebramos Sua
lei.
49

Nenhum governo terreno pode tolerar o desrespeito
à lei por muito tempo.

50

Aqueles que violam a lei são punidos.
Mas, violar a lei de Deus é muito mais grave, porque
o pecado nos separa de Deus, o único que pode
ajudar-nos e salvar-nos.
51

8
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Embora Deus seja um Deus de amor, Ele também é
um Deus de justiça.
No Monte Sinai, Ele descreveu-Se assim:
52

(Texto: Êxodo 34:6, 7)
... Senhor, Senhor Deus compassivo, clemente e
longânimo e grande em misericórdia e fidelidade;

que guarda a misericórdia em mil gerações, que
perdoa a iniqüidade, a transgressão e o pecado,
ainda que não inocenta o culpado... Êxodo 34:6, 7.
54

Não há qualquer solução? Não existe saída? Sim, há
uma saída!
Um Deus amoroso descobriu uma forma de nos
salvar, e ainda assim ser justo.
55

Ele providenciou um Substituto perfeito para morrer
em nosso lugar, pagando pela culpa de nossos
pecados, para que pudéssemos viver.
João, o discípulo amado, explica da seguinte forma:
56

(Texto: João 3:16)
Porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu
Seu Filho Unigênito,
57

para que todo aquele que nEle crê, não pereça, mas
tenha a vida eterna. João 3:16.

58

9
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59

Jesus viveu na Terra como homem, enfrentando os
mesmos problemas e tentações que todos os seres
humanos têm enfrentado.
Ele viveu uma vida de perfeita obediência.
Então, como representante sem pecado da raça
humana, Cristo voluntariamente tomou sobre Si a
culpa de todos os seres humanos e morreu na cruz
em favor de cada um de nós.
(Texto: Romanos 5:19)
Paulo escreveu: Porque, como, pela desobediência de
um só homem, muitos se tornaram pecadores,

60

assim também, por meio da obediência de um só,
muitos se tornarão justos. Romanos 5:19.

61

62

63

10

A morte de Jesus não foi, de forma alguma,
planejada para aplacar um Deus irado.
Jesus ofereceu-se para morrer, para nos salvar de
nossos pecados, e Deus tanto nos amou que estava
disposto a sacrificar Seu único filho por nós.
Jesus era o Cordeiro de Deus, o Cordeiro sacrifical!
(Vídeo: 25 seg) Após serem libertos do domínio
egípcio, por Moisés, o povo de Deus passou a assistir
diariamente, ao pé do Monte Sinai, símbolos e
cerimônias que ilustravam o plano de Deus para
redimir o ser humano caído. O tabernáculo do
deserto, construído de acordo com as instruções de
Deus, chamava a atenção do homem para o
Calvário, o monte onde Jesus morreria, onde o
verdadeiro Cordeiro seria sacrificado pelos pecados
da raça humana, dando a todos a esperança e
certeza de perdão e salvação.

8 – Nascido Para Viver Para Sempre

64

Desagradável? Muito. Mas a cruz do Calvário, que
trouxe a promessa de vida eterna ao coração
humano, foi muitíssimo mais desagradável.
Entretanto, por esse ato, Deus demonstrou que o
pecado traz a morte: ou morte do pecador, ou do
sacrifício inocente.
O povo de Deus, nos tempos bíblicos, oferecia
sacrifícios para demonstrar sua fé na futura morte
do Filho de Deus, que morreria no lugar no homem,
como seu substituto.

66

67

68

69

(Texto: João 1:29)
Jesus era o verdadeiro sacrifício. Quando Jesus veio
para ser batizado, João disse: ... Eis o Cordeiro de
Deus, que tira o pecado do mundo! João 1:29.
Que ironia que alguns dos homens a quem Ele veio
salvar, planejaram tirar sua vida!
Jesus foi açoitado, ridicularizado e sentenciado à
morte na cruz, uma das piores formas de execução.
(Texto: I Pedro 2:22)
No entanto, a Bíblia diz que Aquele o qual não
cometeu pecado, nem dolo algum se achou em Sua
boca, morreu na cruz!
I Pedro 2:22.
Cristo foi crucificado durante a Páscoa. Era costume
dos governadores romanos soltarem um criminoso
nessa época do ano, como uma demonstração de boa
fé. A multidão escolheu Barrabás, decidindo-se,
assim, pela morte de Jesus.
11
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65

O pecador apresentava-se ao sacerdote, trazendo um
animal para o sacrifício. Ele colocava sua mão sobre
o animal e confessava seu pecado.
Em seguida, tomava um cutelo e matava o animal,
simbolizando que os seus pecados haviam causado a
morte daquele cordeiro, que representava Jesus.
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70

71

Em Sua morte, Jesus identificou-se com os
pecadores.
Foi crucificado entre dois ladrões!
E, quando Deus colocou sobre Ele os pecados de
todo o mundo,
(Texto: Mateus 27:46)
Ele exclamou: ... Deus Meu, Deus Meu, por que Me
desamparaste?
Mateus 27:46.
Jesus sentiu na pele a terrível separação que o
pecado traz entre Deus e o homem. Não pôde
suportar a agonia da separação do Pai.
Aquilo Lhe quebrantou o coração.
(Texto: Marcos 15:31)
A multidão gritava: Salvou os outros, a Si mesmo
não pode salvar-Se. Marcos 15:31.

72

73

74
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E isto era verdade!
Ele não podia salvar a Si mesmo e, ao mesmo tempo,
salvar os outros.
Ele era Deus, pagando o preço por uma raça perdida,
uma lei quebrada, o salário do pecado.
Foi por isso que Deus deu Seu próprio Filho para
morrer no lugar do homem, como seu Substituto,
demonstrando, assim, um amor que não ficaria
satisfeito enquanto o homem não fosse restaurado à
Sua família.
Jesus foi tratado como nós merecíamos, para que
nós fôssemos tratados como Ele merece.
Foi condenado por nossos pecados e sofreu a nossa
morte para que pudéssemos ter a vida eterna.
Dessa forma, Deus pôde nos dar a vida eterna sem
deixar de ser justo.
Não por causa de qualquer coisa boa que tivéssemos
feito, mas por que Deus pode nos dar crédito pelo
que Cristo fez, pela vida perfeita que Ele viveu.
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75

(Texto: Efésios 2:8)
Paulo, o apóstolo aos gentios, declarou:
Porque pela graça sois salvos, mediante a fé...
Efésios 2:8.
Esta fé é a essência da salvação.
Quando o carcereiro filipense perguntou a Paulo o
que precisava fazer para ser salvo, Paulo respondeu:

(Texto: Atos 16:31)
Crê no Senhor Jesus e serás salvo.
Atos 16:31.
77

Entretanto, apenas concordar que Cristo viveu nesta
terra não é suficiente. Isto não é fé que salva.
Fé é mais do que isto.
78

(Texto: Tiago 2:19)
... Até os demônios crêem e tremem. Tiago 2:19.

79

Crer em Jesus significa mais do que reconhecer que
Ele morreu mais de 1900 anos atrás. A Bíblia diz:

80

(Texto: Provérbios 3:5, 6)
Confia no SENHOR de todo o teu coração, e não te
estribes no teu próprio entendimento;
81
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82

83

84

85

reconhece-O em todos os teus caminhos, e Ele
endireitará as tuas veredas.
Provérbios 3:5, 6.
Você confia nEle? Confia nEle de verdade? O
suficiente para permitir que Ele controle sua vida?
A fé que salva é a confiança no sacrifício de Cristo
como pagamento completo e total do preço de cada
pecado que cometemos.
Significa crer que não é o que fazemos que nos
salva, mas o que Cristo fez por nós no Calvário.
Nenhum ser humano jamais poderá vangloriar-se de
ter salvo a si mesmo.
Toda glória pertence a Deus!
É graça da parte de Deus, e fé da parte do homem,
confiando totalmente em Deus. De boa vontade
permitimos que Ele controle a nossa vida.
Receber a salvação é tão simples e, no entanto,
muitos a tornam difícil e complicada.
A questão que precisamos responder é a mesma que
veio aos lábios do carcereiro filipense frente a Paulo
e Silas naquela noite em que um terremoto abriu
todas as portas da prisão.
(Texto: Atos 16:30)
... Que devo fazer para que seja salvo?

86

Há apenas quatro fatos que você precisa saber sobre
a salvação, para ser salvo.
Apenas quatro.
87
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88

(Texto: Efésios 2:8, 9)
Primeiro FATO: A salvação é um dom gratuito.
Porque pela graça sois salvos, mediante a fé; e isto
não vem de vós; é dom de Deus; não de obras, para
que ninguém se glorie. Efésios 2:8, 9.
A pergunta, então, é: Por que a salvação precisa ser
um dom gratuito?
A razão porque deve ser gratuita nos traz ao
segundo fato.

89

90

Isto significa que não merecemos este dom gratuito.
Eu não mereço a salvação.
Veja bem, eu pequei.
E por isso estou destituído da glória de Deus.
Se a salvação dependesse de minhas boas obras, eu
nunca poderia ser salvo, porque pequei, e nunca
seria bom o suficiente.
É exatamente por isto que a salvação precisa ser um
dom gratuito, algo que recebo de graça, porque não
posso fazer nada para ganhá-la, e não a mereço.
Todos nós pecamos e estamos destituídos da glória
de Deus.

15
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(Texto: Romanos 3:23)
Segundo FATO: Todos nós pecamos.
Romanos 3:23 declara: Pois todos pecaram, e
carecem da glória de Deus.
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91

92

(Texto: Romanos 6:23)
Terceiro FATO: O Problema: Pecado significa morte.
Romanos 6:23. Porque o salário do pecado é a morte.
Este é o grande problema que todos nós
enfrentamos.
Sou um pecador, e, portanto, mereço morrer.
Não mereço o dom da salvação.
Não mereço este dom gratuito.
É por essa razão que ele deve ser um dom gratuito,
percebe? Porque todos nós pecamos e estamos
destituídos da glória de Deus.
O problema é que, como pecador, mereço morrer.
Mas, Deus tem uma solução para o problema.
(Texto: Romanos 5:8)
Quarto FATO: A Solução: Jesus morreu por nós.
Romanos 5:8 diz: Mas Deus prova o Seu próprio
amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido
por nós, sendo nós ainda pecadores.
Não é maravilhoso? Jesus morreu por mim, um
pecador. E, amigo, Ele morreu por você também!
Quatro fatos simples. Vamos revisá-los:

93

1. A Salvação é um dom gratuito.

94

2. Todos nós pecamos.

95
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3. O Problema: Pecado significa morte.

96

4. A Solução: Jesus morreu por nós, o que significa
que podemos viver se O aceitarmos como nosso
Salvador.

Enquanto ainda éramos pecadores, Jesus morreu por
nós. Você não O ama, amigo?
Não O ama por morrer por seus e meus pecados?
Não O ama por nos dar o dom gratuito da salvação?
98

Você pode estar- se perguntando: Como posso
aceitar este dom gratuito?

99

100

101

(Texto: Apocalipse 3:20)
A Bíblia nos dá a resposta em Apocalipse 3:20:
... Eis que estou à porta e bato.
Se Aquele que tem a vida eterna bate à porta de sua
casa, você O deixa para fora, ou O convida a entrar?
É claro que você abre a porta e O convida a entrar!
Veja bem, ao recebermos Jesus, recebemos o dom da
vida eterna que Ele dá.
Não é maravilhoso?
Jesus quer fazer parte de nossas vidas.
Só precisamos convidá-Lo a entrar.

17
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102

É assim que aceitamos este dom gratuito.
Simplesmente abrimos o coração e dizemos:
Obrigado, Jesus!
Entre em minha vida.
Entre em meu coração.
Controle minha vida; controle meu coração.
E quando Jesus entra, nós O aceitamos como Amigo,
como nosso Salvador e Senhor.
Duas coisas importantes acontecem quando
pedimos a Jesus para entrar em nosso coração, e O
aceitamos em nossas vidas.

103

104

(Texto: I João 1:9)
Primeiro, confessamos os nossos pecados e
recebemos Seu perdão.
Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo
para nos perdoar os pecados,
e nos purificar de toda injustiça. I João 1:9.
Amigos, esta é uma linda promessa.

105

106

Não importa o que tenhamos feito, de onde viemos,
não importa o tipo de vida que vivemos no passado,
mesmo que estejamos entre os piores pecadores que
jamais viveram, podemos ir a Jesus e aceitar o dom
gratuito da salvação.
Podemos confessar os nossos pecados e receber
perdão completo.
A Bíblia nos diz que Jesus pode lançar nossos
pecados nas profundezas do oceano, para que sejam
esquecidos para sempre.

107
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108

(Texto: I João 5:10)
Aquele que crê no Filho de Deus tem, em si, o
testemunho.
109

Aquele que não dá crédito a Deus o faz mentiroso,

110

porque não crê no testemunho que Deus dá acerca
do Seu Filho. I João 5:10.
Quando Jesus promete que nos perdoa os pecados e
nos livra da culpa, Ele faz exatamente o que disse.
111

Quando Jesus perdoa, Ele esquece, e nós também
deveríamos esquecer!

112

(Texto: Atos 3:19)
As palavras de Pedro, em Atos 3:10 foram:
Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para serem
cancelados os vossos pecados...
113

19

8 – Nascido Para Viver Para Sempre

Meus amigos, quando Jesus perdoa, Ele esquece.
Há algum pecado que você confessou a Deus, mas
pelo qual ainda se sente condenado e oprimido pela
culpa?
Talvez você ache que exista algum pecado que é
grande demais para Deus perdoar.
Mas, precisamos confiar na palavra de Deus.
Em I João 5:10, as palavras do apóstolo deixam bem
claro que se não cremos em Deus, fazemos dEle um
mentiroso.
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114

115

Veja bem: nós vamos a Jesus, aceitamos o dom
gratuito da salvação, nós O convidamos para entrar
em nossas vidas, e a primeira coisa que acontece é
que Ele nos perdoa e purifica, nos transforma, e
lança os nossos pecados nas profundezas do mar.
Não é maravilhoso, amigo?
Você não ama cada vez mais o Salvador ?
Mas, mais um coisa acontece quando convidamos
Jesus a entrar em nossos corações.
Ele nos dá o poder de vencer os nossos pecados e
nos tornamos mais e mais como Ele é; nos dá poder
para caminhar em Seus passos.
O ladrão deixa de roubar.
O mentiroso deixa de mentir.
O bêbado deixa a bebida.
(Texto: João 1:12)
Note o que diz João 1:12: Mas, a todos quantos O
receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos
de Deus,

116

a saber, aos que crêem no seu nome.
Ele nos dará poder para nos tornarmos Seus filhos e
filhas. Não seremos mais controlados por Satanás.
Não seremos mais filhos das trevas.
117

Ele nos dará o poder de caminhar em Seus passos.
Ao crermos nEle e aceitarmos o dom da salvação, Ele
nos dará o poder para sermos vencedores.
118
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119

Veja bem, crer significa ter fé e confiança, e aceitar o
dom da salvação.
Ele perdoa os nossos pecados e também nos dá o
poder de caminhar em Seus passos.
120

121

122

Quando respondemos àquela batida na porta de
nossos corações, e convidamos Jesus a entrar, Ele
purifica nosso coração pecaminoso, e nos perdoa.
Ele também nos dá o poder para mudar e vencer o
pecado, e nos tornarmos cada vez mais semelhantes
a Ele.
Quando Jesus vive em nós, podemos ter absoluta
certeza de que teremos vida eterna. Você sabia
disso?
Não temos que nos preocupar se seremos salvos e se
viveremos vida eterna com Jesus.
(Texto: I João 5:12, 13)
Aquele que tem o Filho tem a vida; aquele que não
tem o Filho de Deus não tem a vida.

123

Estas coisas vos escrevi, a fim de saberdes que
tendes a vida eterna,

124
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Se tropeçarmos e cairmos depois de termos recebido
este dom, ainda assim Ele nos perdoará vez após
vez.
Depois, nos dará o poder para sermos vencedores,
para sermos cada vez mais semelhantes a Jesus.
É um processo crescente em que aprendemos a ter
fé e confiança em Jesus, nosso Salvador. Não
seremos perfeitos, mas seremos perdoados. Satanás
não será mais o senhor de nossa vida. Jesus será o
nosso Senhor.
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a vós outros que credes em o nome do Filho de
Deus. I João 5:12, 13.

125

126

127

22

Jesus quer que saibamos, aqui e agora, que temos
vida eterna.
Podemos ter certeza, hoje, de que ao convidarmos
Jesus para entrar em nossos corações, recebemos a
certeza de nossa salvação.
Jesus faz o convite a todos, em todos os lugares,
para que
(Texto: João 3:16)
... aquele que Nele crê, não pereça, mas tenha a vida
eterna.
João 3:16.
Talvez você se sinta um pecador para o qual não há
mais esperança, porém, isto não é verdade!
Deus pode tornar a situação mais impossível em
vitória.
Nenhuma vida é tão má, nenhum pecado é mau
demais, para Cristo perdoar!
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No dia 31 de dezembro de 1995, John Clancy, um
bombeiro veterano da cidade de Nova Iorque, foi
chamado com sua equipe a um prédio que estava em
chamas. Era um prédio abandonado, num bairro de
Manhattan, um local onde havia muito tráfico de
drogas. Com o incêndio já fora de controle, os
bombeiros ficaram preocupados que alguém ainda
pudesse estar no prédio, embora as únicas pessoas
que entravam naquele prédio eram mendigos,
viciados em drogas, alcoólatras e prostitutas.
Mesmo assim, Clancy e seus colegas decidiram
entrar no meio do fogo e fazer uma operação de
busca e resgate. O prédio estava cheio de fumaça, e a
visibilidade era quase zero.
Os bombeiros estavam arriscando suas vidas para
encontrar mendigos que poderiam estar usando o
prédio abandonado como casa. De repente, o teto do
segundo andar caiu, prendendo John Clancy. Seus
colegas trabalharam furiosamente para livrá-lo
daquele holocausto, mas quando, finalmente,
conseguiram retirá-lo, era tarde demais.
Seu corpo estava irreconhecível. O último dia de
1995 foi o último dia da vida deste corajoso
bombeiro. Ele deixou para trás a mulher, grávida de
seis meses, e o futuro que haviam planejado juntos.
John Clancy acreditava que toda a vida tem valor,
portanto, estava disposto a arriscar sua própria vida
para salvar fosse quem fosse que estivesse naquele
prédio. Ele trocou a segurança de seu lar pelo perigo
de um incêndio. Adentrou as chamas para salvar
vidas, e perdeu a própria vida. Sua dedicação ao
trabalho custou-lhe a vida.
Ele não podia ficar de braços cruzados sabendo que
havia pessoas morrendo.
À medida em que os detalhes desta história vieram à
tona, os investigadores descobriram que aquele fora
um incêndio criminoso. Edwin Smith, um dos
marginais que estava no prédio, iniciara o fogo. A
dura verdade é que John Clancy estava tentando
salvar exatamente a pessoa que provocara o
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incêndio no prédio. Ele deu a vida por um
incendiário.
Que exemplo de Jesus Cristo.

129

130

Jesus deixou a segurança de Seu lar no céu, e lançouse nas chamas infernais deste mundo de pecado.
Nosso Salvador foi pendurado numa cruz, e as
chamas do pecado O consumiram completamente.
Nós pecamos por nossa própria escolha.
Incendiamos este mundo com nosso temperamento
irado, nossa desonestidade, nossa luxúria, nossa
avareza, nosso adultério, nossas mentiras.
Cristo morreu para que pudéssemos viver.
Ele experimentou as chamas do pecado na cruz, para
que nós não precisássemos passar pelas chamas do
inferno quando Ele vier eliminar o pecado pelo fogo,
para sempre.
Hoje, Jesus anseia dar-lhe a segurança de que você
pode viver para sempre.
Ele está ouvindo e esperando.
Por que não abrir a porta de seu coração hoje, e
convidá-Lo a entrar e ser o Salvador e Senhor de sua
vida?
Ele está esperando! Está ouvindo!
Há apenas uma coisa que Jesus não pode fazer, e
isto é forçá-lo a abrir a porta de seu coração a Ele.
Ele deu a cada um de nós o poder da escolha.
Só nós podemos abrir a porta!
Ele entrará com muita alegria se apenas abrirmos a
porta!
Amigo, você gostaria de fazer isto agora?
Você gostaria de convidar Jesus a entrar em seu
coração, sem mais delongas?
Se este é seu desejo, faça esta oração comigo.

131
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Querido Deus, reconheço que sou um pecador, e
preciso de ajuda.

132

Quero aceitar Jesus como meu Salvador e Senhor.

Quero responder Sua batida, e convidá-Lo a entrar
em meu coração agora.

134

Por favor, perdoe todos os pecados que já cometi.
Por favor assuma o controle de minha vida.

135

Desejo que Jesus entre em meu coração e purifiqueo, e ajude-me a viver por Ele.
Obrigado por ouvir e responder minha oração, em
nome de Jesus, Amém.
136
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9 – Enfrentando o Julgamento com Confiança
O Juiz Está a Seu Favor.

1

(Vídeo: 4 seg) A Bíblia nos ensina que cada um de
nós tem um caso pendente diante de Deus.

3

4

(Vídeo: 12 seg) Agora mesmo estamos recebendo
uma intimação para comparecer naquele julgamento
e depor sobre nossas vidas e o que temos feito.
Cada homem e mulher que já viveu tem um caso
pendente diante do tribunal Deus, a mais alta corte
do universo.
O apóstolo Paulo nos fala sobre o encontro que
todos temos marcado com Deus.

1
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2

Diz-se que James I, um dos reis da Inglaterra, tentou
ser juiz. Ouviu atentamente um dos lados do caso e
estava a ponto de decidir a questão, quando ouviu a
outra versão.
Então, totalmente perplexo, não sabia o que fazer.
As pessoas que, inicialmente julgara inocentes,
pareciam agora culpadas. As pessoas que a princípio
pareciam culpadas agora pareciam inocentes.
Desesperado, renunciou ao cargo de juiz.
James I, referindo-se ao incidente, declarou: Estava
indo muito bem enquanto ouvia um lado do caso,
mas quando ouvi o outro lado, não sabia mais quem
estava certo.
Um juiz confuso terá dificuldades para dar uma
sentença justa.
Deus é um juiz imparcial, fiel e absolutamente justo.
Ele não se confunde quando nos julga.
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5

(Texto: Atos 17:31)
... porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar
o mundo... Atos 17:31
Ninguém estará livre do julgamento, nem escapará à
intimação.
A Bíblia claramente declara que todos terão de
comparecer.
(Texto: II Coríntios 5:10)
Porque importa que todos nós compareçamos
perante o tribunal de Cristo...
II Coriíntios 5:10

6

7

Quer acreditemos ou não.
Quer gostemos ou não da idéia.
Quer professemos ou não o cristianismo.
Não importa quem sejamos, teremos que
comparecer.
Deus não tem favoritos.
Quando formos chamados pela corte celestial,
teremos que comparecer. Por quê?
Paulo nos dá a resposta:
(Texto: Romanos 14:12)
Assim, pois, cada um de nós dará conta de si mesmo
a Deus.
Romanos 14:12.

8

A decisão da corte celestial determinará o destino
eterno de cada pessoa.
E a decisão será irreversível, pois não há um tribunal
superior ao qual recorrer!
9

10

2

(Vídeo: 15 seg) Mas, antes do veredito ser proferido,
ou uma sentença ser pronunciada, terá de haver um
julgamento ou uma investigação.
Abramos a Bíblia e observemos a descrição deste
tribunal celestial.
O profeta Daniel escreveu:
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(Texto: Daniel 7:9, 10)
Continuei olhando, até que foram postos uns tronos,
e o Ancião de Dias se assentou;
11

12

o Seu trono eram chamas de fogo, e suas rodas eram
fogo ardente.

13

Um rio de fogo manava e saía de diante dele;

14

milhares de milhares O serviam,

15

e miríades de miríades estavam diante dEle;
Assentou-se o tribunal, e se abriram os livros.
Daniel 7:9, 10.
16

Daniel descreve Deus, o Pai, ou o Ancião de dias,
assentado no Seu trono eterno, e rodeado por
incontáveis anjos.
Note a próxima cena que Daniel viu em sua visão:
17

(Texto: Daniel 7:13)
Eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis

18

3
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Sua veste era branca como a neve, e os cabelos da
cabeça, como a pura lã;
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que vinha com as nuvens do céu um como o Filho do
Homem,

19

e dirigiu-se ao Ancião de dias, e O fizeram chegar até
Ele.
Daniel 7:13
20

21

Aqui o Filho de Deus é mostrado estando perante o
Ancião de dias.
Quanta semelhança com uma corte terrena!
Há um Juiz que preside a sessão: o Ancião de dias.
Há testemunhas: os santos anjos, que observaram
cada ação e relataram tudo.
E, diante do trono, está Jesus, o Advogado do
homem, como escreveu João:
(Texto: I João 2:1)
...temos Advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o Justo.
I João 2:1

22

(Vídeo: 5 seg) - Bem, você pode dizer, todos estão lá,
menos quem vai ser julgado!
Em essência é verdade, mas notemos o que a Bíblia
diz:
23

24

4

(Texto: Daniel 7:10)
... Assentou-se o tribunal, e se abriram os livros.
Daniel 7:10.
Os livros contêm os relatos das ações daqueles que
estão sendo julgados, pois Salomão escreveu:
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(Texto: Eclesiastes 12:14)
Porque Deus há de trazer a juízo todas as obras, até
as que estão escondidas, quer sejam boas, quer
sejam más.
Eclesiastes 12:14
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(Texto: Malaquias 3:16)
Malaquias acrescenta: Então, os que temiam ao
Senhor falavam uns aos outros; o Senhor atentava e
ouvia;
26

27

28

havia um memorial escrito diante dEle para os que
temem ao Senhor e para os que se lembram do Seu
nome.
Malaquias 3:16.
Deus atenta para cada ocasião em que o nosso
coração é atraído a Ele. Ele anota cada palavra de
encorajamento que nós damos a alguém, e cada ato
de atenção e ternura.
(Texto: Salmo 56:8)
... recolheste as minhas lágrimas no Teu odre; não
estão elas escritas no teu livro? Salmo 56:8.
Deus conhece o mais profundo sofrimento de sua
vida também.
Certamente, Deus sabe tudo sobre nós, pois Davi
escreveu:
(Texto: Salmo 139: 1, 3, 16)
Senhor, Tu me sondas e me conheces.

29

... e conheces todos os meus caminhos

30

5
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... e no Teu livro foram escritos todos os meus dias...
quando nenhum deles havia ainda.
Salmo 139:1, 3, 16.
31

32

Como Deus sabe tudo a nosso respeito, Ele mesmo
não precisa guardar relatórios para consulta.
Na verdade, os relatórios são guardados para
benefício do universo, para que haja clara evidência
do amor e justiça de Deus em cada caso.
Nossa responsabilidade de comparecer em juízo
diante de Deus é algo muito solene.
Todos são responsáveis pelo mais precioso dom de
todos: a vida! Sobre isto Salomão estava pensando
quando escreveu:

33

(Texto: Eclesiastes 11:9)
Alegra-te, jovem, na tua juventude, e recreie-se o teu
coração nos dias da tua mocidade;
34

anda pelos caminhos que satisfazem o teu coração e
agradam aos teus olhos;

35

sabe, porém, que de todas as coisas Deus te pedirá
contas.
Eclesiastes 11:9.
36

(Texto: Mateus 12:36, 37)
Mateus escreveu: Digo-vos que de toda palavra
frívola que proferirem os homens, dela darão conta
no dia do juízo;
37

6
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porque, pelas tuas palavras, serás justificado e, pelas
tuas palavras serás condenado.
Mateus 12:36, 37.
38

O que sua biblioteca de livros terá a dizer no dia do
juízo?
E, mais que isto, os motivos por trás destas palavras
e ações serão avaliados também.
40

(Texto: I Coríntios 4:5)
... o qual não somente trará à plena luz as coisas
ocultas das trevas, mas também manifestará os
desígnios dos corações...
41

42

43

Não haverá rasuras nem acobertamentos naquele
dia!
Os homens poderão enganar seus amigos, e até suas
famílias, mas ninguém poderá enganar a Deus!
Ele lê os segredos do coração!
Veja bem, quando chegar o dia do nosso julgamento,
estaremos numa das seguintes posições:
Ou nosso relato de fracassos passados terá sido
coberto pelo sangue de Jesus, ou nosso relato nos
condenará.
E, é claro, não é o que dizemos que importa, mas o
que somos e o que fazemos é que faz a diferença!

7
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39

Calcula-se que uma pessoa comum fale, numa
semana, palavras suficientes para preencher um
livro de 320 páginas!
Em 60 anos, isso pode significar mais de 3.000
livros!
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44

(Texto: Mateus 16:27)
É-nos dito que quando Jesus vier: ...retribuirá a cada
um segundo as suas obras. Mateus 16:27.
Nossas boas obras não são a base de nossa salvação,
e sim, a graça de Deus. Mas nossas obras realmente
revelam se nossos corações estão comprometidos
com Deus.
Talvez você esteja pensando: Se somos salvos pela
graça, por que somos julgados por nossas ações?
Esta é uma boa pergunta!
O Dr. Sakae Kubo escreveu, recentemente:

45

Consideremos o que significaria se o julgamento não
se baseasse em ações.

46

Por quais critérios Deus nos julgaria: a cor de nossa
pele, nossa raça, nossa classe social, nossa
escolaridade, nossa aparência, nossos talentos,
nossa força,
47

48

49

8

nossa filiação a uma igreja, ou nossa mera confissão
de Cristo? Deus só pode nos julgar por nossas ações,
boas ou más.
Sua Intimação ao Julgamento, p. 20.
Boas obras, por outro lado, não provam verdadeira
motivação.
(Vídeo: 8 seg) Elas são o resultado espontâneo de um
coração cheio de amor por Deus e os homens.
É um relacionamento de amor por Jesus que motiva
Seus seguidores a praticarem boas obras.
Resumindo tudo isso no livro de Eclesiastes Salomão
disse:
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(Texto: Eclesiastes 12:13, 14)
De tudo o que se tem ouvido, a suma é:

50

51

52

53

Porque Deus há de trazer a juízo todas as obras.
Eclesiastes 12:13, 14.
Já que o relacionamento do homem com Cristo será
julgado por sua conduta, tem de haver um padrão
claro pelo qual nossa conduta seja julgada.
Nos procedimentos judiciais de nossa sociedade, o
propósito básico é determinar se algum crime foi
cometido ou se alguma lei foi violada.
Só quando a lei é violada alguém pode ser
considerado culpado.
O julgamento de Deus segue um padrão, e Tiago
torna bem claro que lei será observada:

54

55

56

(Texto: Tiago 2:12)
Falai de tal maneira e de tal maneira procedei como
aqueles que hão de ser julgados pela lei da
liberdade.
Tiago 2:12.
(Texto: Tiago 2:11)
No verso anterior, Tiago menciona dois dos
mandamentos: Não adulterarás, e Não matarás.
Portanto, os Dez Mandamentos de Deus são também
chamados de Lei da Liberdade, pela qual a vida dos
homens será julgada.
9
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Teme a Deus e guarda os Seus mandamentos;
porque isto é o dever de todo homem.
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57

58

(Vídeo: 4 seg) O julgamento simplesmente
determinará de que lado estamos no grande conflito
entre Cristo e Satanás.
Estamos nós com Cristo?
Temos nós permitido que Ele viva em nós?
Temos experimentado em nossa vida o amor a Deus
e à Sua vontade, como é pedido nos Dez
Mandamentos?
É nosso desejo seguir Sua vontade através de Seu
poder?
Tem Ele escrito Sua lei em nosso coração?
Quando imigrantes desejam se tornar cidadãos de
um país, exige-se que eles jurem fidelidade àquele
país, prometendo ser cidadãos leais e observadores
das leis nacionais.

59

60

61

62

10

(Vídeo: 10 seg) O mesmo acontece com os cristãos.
Quando aceitam a Cristo e desejam se tornar
cidadãos de Seu reino, Deus pede que façam um
juramento de amor e fidelidade a Ele e ponham em
prática as leis do Seu governo.
No entanto, nem todo imigrante permanece leal ao
seu solene juramento.
Alguns estrangeiros naturalizados podem parecer
leais cidadãos, porém, mais tarde, demonstram ser
subversivos.
Quando isso é comprovado, a cidadania daquela
pessoa é anulada e ela é deportada.
Do mesmo modo, nem todos os cristãos
permanecem fiéis aos seus juramentos.
Não é suficiente sermos declarados justos agora,
temos de nos manter fiéis a Ele até que Ele venha.
Não é suficiente declarar que somos seguidores de
Cristo, temos de permitir que a vida perfeita de
obediência e lealdade de Cristo seja exemplificada
em nós.
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(Texto: Mateus 7:21)
Jesus disse: Nem todo que me diz: Senhor, Senhor!
entrará no reino dos céus,
63

A lei é uma manifestação escrita desse caráter.
Não admira ter ela uma função tão fundamental no
julgamento final!
65

66

Mas o fato mais admirável e pouco conhecido dos
cristãos é que a corte celestial está em processo
agora!
De fato, o último livro da Bíblia, o Apocalipse, revela
que o julgamento no céu está em andamento.
Esta é a razão porque João apresenta, nos últimos
capítulos do livro de Apocalipse, a última
advertência e apelo ao mundo nestas palavras:

67

(Texto: Apocalipse 14:6, 7)
Vi outro anjo voando pelo meio do céu,

68

tendo um evangelho eterno para pregar aos que se
assentam sobre a terra,

69

11
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64

mas aquele que faz a vontade de Meu Pai que está
nos céus.
Mateus 7:21.
A controvérsia entre o bem e o mal, entre Cristo e
Satanás, está relacionada com o caráter amoroso de
Deus.
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e a cada nação, e tribo, e língua, e povo,

70

dizendo, em grande voz: Temei a Deus e dai-Lhe
glória, pois é chegada a hora do Seu juízo;

71

e adorai Aquele que fez o céu, e a terra, e o mar, e as
fontes das águas.
Apocalipse 14:6, 7.
72

Note que esta mensagem não diz que a hora do Seu
juízo virá, ela diz: é chegada a hora do Seu juízo.

73

74

A segunda parte desta tríplice mensagem convida o
povo de Deus a sair dos falsos sistemas religiosos
que existirão nos últimos dias.
A parte final desta última mensagem ao mundo
alerta o povo de Deus a estar atento à adoração do
poder da besta de Apocalipse 13.
(Texto: Apocalipse 14:9, 10)
Se alguém adora a besta e a sua imagem e recebe a
sua imagem na fronte ou sobre a mão,

75

também esse beberá do vinho da cólera de Deus...
Apocalipse 14:9, 10.
Agora, note os versos 14 e 15, os quais continuam a
proclamação das três mensagem angélicas:
76
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(Texto: Apocalipse 14:14, 15)
Olhei, e eis uma nuvem branca, e sentado sobre a
nuvem um semelhante a Filho de Homem,
77

78

Outro anjo saiu do santuário, gritando em grande
voz para Aquele que se achava sentado sobre a
nuvem:
79

Toma a tua foice e ceifa, pois chegou a hora de
ceifar,

80

visto que a seara da terra já amadureceu.
Apocalipse 14:14, 15

81

82

O que significa a seara da terra? Refere-se ao fim do
mundo. Colheita quer dizer segunda vinda de Cristo.
O que ocorre antes da segunda vinda de Cristo? O
julgamento celestial.
O julgamento de Deus revela quem está pronto para
Seu retorno. Mas, temos de fazer uma pausa para
investigar este assunto em maior profundidade.
Talvez você esteja se perguntando: quando começou
esse juízo?
A explicação é encontrada numa profecia muito
significativa do livro de Daniel!

83
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tendo na cabeça uma coroa de ouro e na mão uma
foice afiada.
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84

85

(Texto: Daniel 8:14)
Até duas mil e trezentas tardes e manhãs; e o
santuário será purificado.
Daniel 8:14. Este é o período profético mais longo
encontrado na Bíblia.
(Texto: Ezequiel 4:7)
Em profecia, um dia representa um ano.
Quarenta dias te dei, cada dia por um ano.
Ezequiel 4:7. Logo, 2300 dias representam 2300
anos.
Os 2300 anos são parte de uma abarcante profecia
encontrada em Daniel capítulos 7, 8 e 9.

86

Esta profecia especifica as datas exatas para o
batismo e a crucifixão de nosso Senhor.
Ela revela precisamente quando começaria o
julgamento.
87

88

89
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Os 2300 dias proféticos ou 2300 anos começaram
com a ordem do Rei Artaxerxes para restaurar e
reedificar Jerusalém.
Os israelitas tinham estado cativos em Babilônia por
70 anos e desejavam voltar à terra natal para
reconstruir sua amada capital.
Finalmente, no ano 457 a.C., o rei baixou o decreto
há tanto tempo esperado. Contando-se dois mil e
trezentos anos a partir daquela data, chegamos a
1844 A.D.. Voltemos ao nosso texto.
Até duas mil e trezentas tardes e manhãs; e o
santuário será purificado. Vimos que essa profecia
termina em 1844. O que significa a purificação do
santuário?
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90

Em 1844 teve início o que a Bíblia descreve como a
hora do juízo. O relógio marcou a hora.
Você pode se perguntar: O que o julgamento tem a
ver com a purificação do santuário profetizada por
Daniel para o final dos 2300 dias?

91

No antigo Israel, as pessoas diariamente traziam
seus sacrifícios ao santuário.

92

Lá confessavam seus pecados e sacrificavam um
cordeiro para demonstrar fé no futuro sacrifício de
Jesus, o Filho de Deus.
93

Hoje, quando pecamos, pedimos a Deus que perdoe
nossos pecados porque Jesus morreu em nosso
lugar, pagando o preço do pecado.
94

95

Entretanto, antes do Calvário, as pessoas não tinham
nenhum sacrifício passado para se reportarem,
portanto, pela fé, olhavam para o futuro, para o
tempo em que o Cordeiro de Deus haveria de morrer
por elas.
Sacrificando um animal inocente, demonstravam sua
fé num Salvador que viria e morreria pela raça
humana, tornando possível o perdão.
Assim, seus pecados eram simbolicamente
tranferidos para o santuário pelo sacerdote, que
aspergia o sangue do animal diante do véu, no lugar
Santíssimo.

96
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O que significa a purificaçãodo santuário? O que ela
tem a ver com o juízo? A Bíblia descreve dois
santuários: um na terra e outro no céu.
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Então, uma vez por ano, os filhos de Israel
realizavam o mais solene e sagrado ritual, chamado
de Dia da Expiação, ou purificação do santuário. Para
o povo de Israel, era um dia de juízo.
97

98

Dez dias antes do dia Dia da Expiação, as trombetas
eram tocadas, lembrando aos israelitas que era o
momento de fazerem um exame de suas vidas;
deviam se arrepender e confessar seus pecados.
Todo que deixasse de fazer isso era banido do
acampamento.
Porque, naquele dia, se fará expiação por vós, para
purificar-vos;

99

e sereis purificados de todos os vossos pecados,
perante o Senhor.
Levítico 16:30
100

O livro de Hebreus deixa claro que o santuário
terrestre e seu serviço eram uma ilustração do
santuário do céu, onde Cristo, nosso Sumo
Sacerdote, perdoa nossos pecados.
101

(Texto: Hebreus 8:1, 2)
Paulo diz: ... possuímos tal Sumo Sacerdote, que se
assentou à destra do trono da Majestade nos céus,
102

como ministro do santuário e do verdadeiro
tabernáculo que o Senhor erigiu, não o homem.
Hebreus 8:1, 2.
103
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(Texto: Hebreus 9:11, 12, 24)
Outra vez: ... porém, veio Cristo como Sumo
Sacerdote...
104

105

tendo obtido eterna redenção.

106

porque Cristo não entrou em santuário feito por
mãos,

107

figura do verdadeiro, porém no mesmo céu,

108

para comparecer, agora, por nós, diante de Deus...
Hebreus 9:11, 12, 24.
A morte de Cristo no Calvário proveu um sacrifício
de purificação completo para os nossos pecados.
109

(Texto: Hebreus 7:25)
Por isso, também pode salvar totalmente os que por
Ele se chegam a Deus,
110
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pelo Seu próprio sangue, entrou no Santo dos
Santos,

9 – Enfrentando o Julgamento com Confiança

111

112

vivendo sempre para interceder por eles.
Hebreus 7:25.
O verdadeiro tabernáculo ou santuário está no céu.
Tudo o que acontece na terra simboliza o que
acontece no plano da salvação.
Jesus é o Cordeiro que morre. Jesus é o sacerdote
que vive.
Assim como o sumo sacerdote em Israel entrava no
lugar Santíssimo uma vez por ano, assim Jesus, no
fim dos tempos, entrou no lugar Santíssimo para
realizar sua obra de juízo.
(Texto: Mateus 10:32, 33)
No julgamento, nosso relacionamento e atitude em
relação a Cristo determinam nosso destino eterno.
Cristo anseia salvar-nos, e está fazendo tudo que
pode para nos salvar. Ele diz: Portanto, todo aquele
que me confessar diante dos homens,
também Eu o confessarei diante de Meu Pai, que está
nos céus;

113

mas aquele que Me negar diante dos homens,
também Eu o negarei diante de Meu Pai, que está nos
céus.
Mateus 10:32, 33.
114

115
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Veja bem, você não precisa comparecer sozinho ao
julgamento!
Se tivermos confessado a Cristo, ele nos confessará
diante de Seu Pai.
Se somos de Cristo, Ele é nosso Advogado. Através
de Jesus compareceremos diante de Deus como se
nunca houvéssemos pecado.
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116

(Texto: I João 1:7)
... o sangue de Jesus, Seu filho, nos purifica de todo
pecado.
I João 1:7.
117

(Vídeo: 13 seg) Estamos vivendo nas últimas horas
da terra. O julgamento pré-advento está em
andamento nas cortes celestiais desde 1844.
118

(Vídeo: continua) Não há dúvida de que o julgamento
começou com Abel, o primeiro justo que morreu no
Planeta Terra.
119

120

(Texto: I Pedro 4:17)
Pedro escreveu: Porque a ocasião de começar o juízo
pela casa de Deus é chegada...
I Pedro 4:17.
Em outras palavras, o julgamento começa com
aqueles que professam ser o povo de Deus.
Podemos imaginar a cena do julgamento de Abel:
Quando seu caso é introduzido na corte celeste,
Deus vê a vida de Abel e o registro de sua aceitação
da morte do Cordeiro de Deus.

121
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Nossos registros mostrarão somente a maravilhosa
vida de nosso Salvador, e receberemos o crédito por
Sua vida perfeita.
Logo, amigos, aqueles que amam e seguem a Jesus
nada têm a temer quanto ao Dia do Juízo.
Porque Cristo apresentará os méritos do Seu próprio
sangue para cobrir cada pecado confessado. João
escreveu:
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122

123

Um dos últimos atos de Abel, relatado na Bíblia, foi
o sacrifício que ele ofereceu, mostrando sua fé num
redentor vindouro.
A vida de Cristo é creditada na sua conta.
Os seus pecados estão todos cobertos pelo sangue
de Cristo.
Você pode ter certeza que Jesus, o Advogado de
Abel, levantou suas mãos com as cicatrizes dos
pregos da crucifixão e disse: Pai, Meu sangue pagou
o débito de Abel.
Você pode imaginar os incontáveis anjos festejando
quando Jesus diz: Mantenham o nome de Abel no
Livro da Vida!
E seu nome está lá até hoje!
Exatamente como Cristo prometeu:
(Texto: Apocalipse 3:5)
O vencedor será assim vestido de vestes brancas,

124

e de modo nenhum apagarei o seu nome do Livro da
Vida;

125

pelo contrário, confessarei o seu nome diante de
Meu Pai e diante dos seus anjos.
Apocalipse 3:5
126

127
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Sem dúvida, o nome de Judas também foi analisado
na corte celestial.
Judas foi um dos seguidores de Cristo, um de Seus
discípulos.
Ele não foi totalmente mau, mas sua vida não
condizia com sua confissão.
Ele não amava a Deus acima de todas as coisas!
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Às vezes ele se sentia atraído a Cristo, mas uma
fraqueza levou a outra, até que vendeu seu Senhor
por trinta moedas de prata!
Depois, angustiado, suicidou-se!
128

130

mas Judas O rejeitou.
Quão triste deve ter sido para Jesus revisar o nome
de Judas.
Nossa própria justiça não será suficiente naquele
julgamento.
Ouça:
(Texto: Isaías 64:6)
Mas todos nós somos como o imundo, e todas as
nossas justiças como trapos de imundícia... Isaías
64:6.

131

132

133

Só aqueles que continuamente colocam Cristo em
primeiro lugar em suas vidas podem vestir Seu
manto de justiça.
Sem isso, ninguém pode ser defendido no
julgamento.
Logo, o nome de Judas foi apagado do Livro da Vida.
Vivemos num tempo muito solene.
Assim como os israelitas, precisamos fazer um
balanço das nossas vidas.
Precisamos manter nosso compromisso com Jesus,
pois esta é a única preparação possível para nosso
comparecimento à corte.
Logo o tempo de tolerância terminará e o decreto
será baixado:
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129

Jesus amava Judas. Ele inclinou-se para lavar seus
pés na noite da última ceia! Jesus esperava
sensibilizar aquele coração orgulhoso.
Queria ter a chance de ser o seu defensor no
julgamento, seu advogado,
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134

135

136

137

(Texto: Apocalipse 22:11)
Continue o injusto fazendo injustiça, continue o
imundo ainda sendo imundo;
Apocalipse 22:11.
Quando isso acontecer, a misericódia e o perdão que
Deus tem oferecido ao homem por tanto tempo
serão retirados.
As mais tristes palavras da linguagem humana serão
as palavras daqueles que rejeitaram a salvação -- que
não aceitaram a Cristo como seu Senhor e Advogado.
(Texto: Jeremias 8:20)
Eles dirão: Passou a cega, findou o verão, e nós não
estamos salvos.
Jeremias 8:20.
Depois disso, Jesus voltará à terra, pois lemos:
(Texto: Apocalipse 22:12)
E eis que venho sem demora, e Comigo está o
galardão que tenho para retribuir a cada um
segundo as suas obras.
Apocalipse 22:12.
Amigo, Jesus anseia ser seu advogado no
julgamento!
Ele anela que você aceite Seu sacrifício no Calvário.
Ele deseja que você Lhe confesse seus pecados para
que Ele possa apagá-los.
Ele almeja ver seu nome escrito no Livro da vida.
João descreve os que entrarão e os que não entrarão
na Cidade Santa.
(Texto: Apocalipse 21:27)
Nela, nunca jamais penetrará coisa alguma
contaminada, nem o que pratica abominação e
mentira,

138
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mas somente os inscritos no Livro da vida do
Cordeiro.
Apocalipse 21:27
139
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140

Você gostaria de abrir seu coração a Jesus agora?
Gostaria de pedir-Lhe que retire de sua vida
qualquer coisa que o afaste de Seu reino? No juízo,
Deus revela tudo a nosso respeito.
Tudo é exposto diante do universo, todos os nossos
pecados estão registrados. Você gostaria que seus
pecados fossem apagados pelo sangue de Jesus?
Gostaria que Jesus desse um passo à frente e
dissesse: Esse homem, essa mulher, é Meu, é Minha.
Eu perdoei seus pecados, cancelei seu débito,
perdoei sua culpa. Seus pecados estão cobertos com
o Meu sangue, e podem ser apagados dos registros
para sempre. Jesus está no trono celestial,
participando do julgamento como seu Salvador neste
momento. Agora mesmo! Você não gostaria de ir até
Ele? Entregue a Ele sua vida. Levante sua mão
enquanto oramos, se desejar dizer-Lhe: Sim, Jesus,
eu quero Lhe pertencer. Entrego minha vida.
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Será Que Realmente Faz Diferença?
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Você já notou como o crime está aumentando nos
cidades de todo o mundo?
Ele aparece de formas cada vez mais
surpreendentes.
2

3

4

Certo dia um homem entrou intempestivamente
numa delegacia de polícia, muito irado.
Alguém tinha entrado em sua casa e levado vários
objetos de valor. Ele tinha visto o ladrão de relance,
e exigiu que a polícia fizesse algo a respeito.
Então, o delegado de plantão mostrou-lhe um livro
com fotos de assaltantes. Ele ajudou o homem a
analisar as fotos de pessoas que tinham ficha
criminal, na tentativa de reconhecer o ladrão.
De repente, o delegado disse: Espere um pouco. Ele
colocou o dedo numa foto e começou a olhar para a
foto, e para o homem, e para a foto de novo. Este
aqui é você! exclamou o policial. E aqui está escrito
que há uma recompensa pela sua prisão!
No final das contas, o homem que entrara ali como
vítima, exigindo justiça, acabou se identificando,
sem querer, como um criminoso procurado!
O crime e a violência estão em toda a parte, até
mesmo onde menos esperamos. Estão no local de
trabalho, nas fábricas, em vilas, cidades pequenas e
cidades grandes.

5
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6

7

Em alguns países, tumultos, revoltas e assaltos são
comuns. As ruas se tornaram lugares inseguros.
Todos os dias ouvimos relatos de assassinatos,
seqüestros, bombardeios terroristas, roubos,
estupros, assaltos, falcatruas e corrupção do
governo, em países do mundo todo.
Por que o crime está aumentando?
O que há por trás deste aumento sem precedentes
da criminalidade?
O que aconteceu com o nosso mundo?
Nos países mais ricos do mundo ocidental, surgiu
uma nova geração de jovens: jovens que são
questionadores, céticos e provocadores.
Deus está chamando adultos que sejam um exemplo
para seus filhos. Os filhos imitam o comportamento
da sociedade que os rodeia. Quem serão seus
exemplos espirituais?
Pais roubam no trabalho, ou nos impostos, mães
fazem abortos, e ambos traem um ao outro.

8

9

Os filhos observam tudo isso!
E os lares desfeitos estão deixando cicatrizes
horríveis!
Quem vai ensinar o senso do certo e do errado se os
pais não o fizerem?
Certamente, os pais não devem deixar tão grande
responsabilidade para as escolas!
Muitas escolas não ensinam, nem apóiam uma vida
de moralidade.
Há um senso geral de que a moral da Bíblia é algo
ultrapassado!
Hoje em dia, existem até igrejas ensinando que o
padrão divino de certo e errado não se aplica mais à
nossa sociedade.

10
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De acordo com eles, Seus mandamentos foram
abolidos,

11

ou deixaram de ser relevantes.

ou ainda, são impossíveis de serem obedecidos.

13

Como resultado disso, muitas pessoas estão fazendo
a própria vontade, e a sociedade está colhendo uma
terrível safra de lares desfeitos, filhos incontroláveis
e crimes violentos.
14

(Texto: Oséias 8:7)
Nas palavras do profeta Oséias:
Porque semeiam ventos e segarão tormentas...
15

16

17

Porém, uma pergunta deve ser feita: Quem
determina quando uma situação é certa ou errada?
Até o discernimento moral de pessoas é por vezes
imperfeito.
Se não há padrão de certo e errado fora de nós
mesmos, podemos justificar praticamente qualquer
coisa.
(Texto: Provérbios 16:25)
Mas a Bíblia nos lembra que não somos bons juízes
daquilo que é certo ou errado: Há caminho que
parece direito ao homem, mas afinal são caminhos
de morte. Provérbios 16:25.
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18

(Texto: II Timóteo 4:3, 4)
O apóstolo Paulo profetizou: Pois haverá um tempo
em que não suportarão a sã doutrina; pelo contrário,
cercar-se-ão de mestres segundo suas próprias
cobiças,
como que sentindo coceira nos ouvidos;

19

e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregandose às fábulas. II Timóteo 4:3, 4.

20

O triste fato que descobrimos é que não adquirimos
liberdade ao eliminar as leis!
Quando se remove o certo e o errado, o que segue é
o caos completo.
21

Se removêssemos todos os sinais e placas de
trânsito, as estradas e ruas ficariam completamente
caóticas.
22

Quais são as regras?
Podemos saber o que está certo e o que está errado?

23

24

4

Muito tempo atrás, Deus nos deu uma fórmula para
uma sociedade sem crime.
E se ela tivesse sido seguida, o crime jamais teria
existido!
Todos estariam vivendo em segurança e felizes em
qualquer lugar da Terra.
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25

(Vídeo: 6 seg) Primeiro, o Senhor identificou a Si
mesmo como Aquele que os livrou da escravidão.
Ele abrira o Mar Vermelho diante deles.
Era o protetor do povo.
Em outras palavras, estava dizendo: Eu Me preocupo
com vocês. Vocês podem confiar em Mim.
Então, Ele deu Sua divina lei para que o homem
soubesse como viver em paz e segurança; para que
soubesse o que é certo e o que é errado.

27

Vamos dar uma rápida olhada nos Dez
Mandamentos que Ele deu no topo do Monte Sinai.
(Texto: 10 Mandamentos de Êxodo 20)
Não terás outros deuses diante de Mim...
28

Não farás para ti imagem de escultura...não... lhes
darás culto...

29

Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão...

30

Lembra-te do dia do sábado para o santificar. Seis
dias trabalharás... mas o sétimo dia é o sábado do
Senhor, teu Deus...
31
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26

(Texto: Êxodo 20:2)
Quando os filhos de Israel acamparam no sopé do
Monte Sinai, Deus desceu para revelar-Se a eles, e
disse: Eu sou o Senhor, teu Deus, que te tirei da terra
do Egito, da casa da servidão. Êxodo 20:2.
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Honra teu pai e tua mãe...

32

Não matarás.

33

Não adulterarás.

34

Não furtarás.

35

Não dirás falso testemunho contra o teu próximo.

36

Não cobiçarás a casa do teu próximo. Não cobiçarás
a mulher do teu próximo, nem o seu servo,

37

nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento,
nem coisa alguma que pertença ao teu próximo.
Êxodo 20:3-17.
38

(Vídeo: 10 seg) O povo de Israel ouviu, e se comoveu.
Se aquela era a vontade de Deus, eles estavam
determinados a cumpri-la!
39
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Mas, sabendo quão facilmente nós, seres humanos,
esquecemos de tudo, Deus escreveu estes Dez
Mandamentos em duas tábuas de pedra, com Seu
próprio dedo.
40

41

deu a Moisés as duas tábuas do Testemunho,

42

tábuas de pedra, escritas pelo dedo de Deus. Êxodo
31:18.

43

44

Embora fosse a primeira vez que Deus apresentasse
Sua lei de forma escrita, ela já existia desde a
eternidade.
Muito antes do Sinai, ou mesmo antes de Adão e Eva,
o padrão imutável daquilo que é certo já era a base
do governo celeste de Deus.
Na verdade, até os anjos obedecem aos
mandamentos de Deus.
Eles também tiveram a escolha de seguir a lei de
Deus, ou ignorá-la e rebelar-se contra ela.

45

Satanás e seus anjos escolheram seus próprios
caminhos; escolheram criar suas próprias regras.
E esta rebelião levou à expulsão deles do céu.
46
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(Texto: Êxodo 31:18)
E, tendo acabado de falar com ele no monte Sinai,
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(Texto: Apocalipse 12:7-9)
A Bíblia diz: Houve peleja no céu. Miguel e os seus
anjos pelejaram contra o dragão. Também pelejaram
o dragão e seus anjos;
47

todavia, não prevaleceram; nem mais se achou no
céu o lugar deles.

48

E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que
se chama diabo e Satanás, o sedutor de todo o
mundo,
49

50

sim, foi atirado para a terra, e, com ele, os seus
anjos.
Apocalipse 12:7-9.
Mas houve anjos que escolheram seguir a Deus e
permanecer leais à Sua lei.
(Texto: Salmos 103:20)
Bendizei ao Senhor, todos os Seus anjos, valorosos
em poder, que executais as Suas ordens.
Salmos 103:20

51

Adão e Eva tinham conhecimento da lei de Deus no
Éden, pois sentiram vergonha e culpa depois de
terem pecado.
52

Quando Caim irou-se porque Deus aceitou a oferta
de Abel e não aceitou a sua, o Senhor lhe perguntou:

53

(Texto: Gênesis 4:6, 7)
... Por que andas irado, e por que descaiu o teu
semblante?
8
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55

Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Se,
todavia, procederes mal, eis que o pecado jaz à
porta. Gênesis 4:6, 7.
Fica claro que a lei de Deus já entrara em vigor
naquela época, pois é-nos dito:

56

O Novo Dicionário Aurélio da Língua Portuguesa diz:
Transgressão... desobediência, infração, violação,
deixar de cumprir...
57

Abraão conhecia e obedecia a lei de Deus muito
antes que esta lei fosse dada no Sinai.

58

59

(Texto: Gênesis 26:5)
Deus declarou que abençoaria Abraão e seus
descendentes, porque Abraão obedeceu à Minha
palavra e guardou os Meus mandados, os Meus
preceitos, os Meus estatutos e as Minhas leis.
Gênesis 26:5.
Muito antes do Sinai, a sensível consciência de José o
levou a enfrentar a tentação da mulher de Potifar,
dizendo:

60

(Texto: Gênesis 39:9)
... Nenhuma coisa me vedou, senão a ti, porque és
sua mulher;
61
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(Texto: Romanos 4:15)
... onde não há lei, também não há transgressão.
Romanos 4:15.
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como pois, cometeria eu tamanha maldade e pecaria
contra Deus?
Gênesis 39:9.
62

José sabia que o adultério era pecado; ele conhecia
os princípios divinos do certo e do errado.
E estava determinado a não transgredir a santa lei de
Deus!
63

(Vídeo: 4 seg) Os filhos de Israel haviam sido
instruídos a servir e obedecer a Deus, mas, durante o
cativeiro no Egito, esqueceram-se da lei de Deus.
64

Depois do Êxodo, poucas semanas antes de
chegarem ao Sinai, o Senhor repreendeu Moisés
porque os israelitas estavam desobedecendo Sua lei
e tentando colher maná no sábado:
65

(Texto: Êxodeo 16:28, 30)
Então disse o Senhor a Moisés: Até quando
recusareis guardar os Meus mandamentos e as
Minhas leis?
66

Assim, descansou o povo no sétimo dia.
Êxodo 16:28, 30.
Como você pode ver, o quarto mandamento já era
reconhecido antes do Sinai.
67

Sim, a lei de Deus é o padrão eterno e universal
daquilo que é certo.
De fato não deveríamos nos surpreender que Deus
tenha uma lei para governar Seu reino.
68

(Texto: I Coríntios 14:33, 40)
O apóstolo Paulo escreveu: Porque Deus não é de
confusão...
69
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Tudo, porém, seja feito com decência e ordem. I
Coríntios 14:33, 40.

70

(Texto: Romanos 2:13)
A Bíblia diz: Porque os simples ouvidores da lei não
são justos diante de Deus,
72

mas os que praticam a lei hão de ser justificados.
Romanos 2:13.
Veja bem, não apenas é importante conhecer os
mandamentos de Deus, mas também praticá-los.
73

74

(Texto: João 14:15)
Jesus declarou: Se Me amais, guardareis os Meus
mandamentos. João 14:15.
Na verdade, Jesus salientou, citando o Velho
Testamento, que o amor é a base da obediência a
todos os mandamentos.
(Texto: Mateus 22:37-40)
... Amarás o Senhor, teu Deus, de todo o teu coração,
de toda a tua alma e de todo o teu entendimento.

75

Este é o grande e primeiro mandamento.

76
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71

Nenhum governo pode subsistir sem leis. Nenhuma
sociedade harmoniosa, feliz e segura pode funcionar
sem regras.
A própria natureza tem leis; nem as crianças podem
brincar e jogar sem regras!
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Então Jesus continuou: O segundo, semelhante a
este, é: Amarás o teu próximo como a ti mesmo.

77

Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os
profetas.
Mateus 22:37-40.
78

Se nós verdadeiramente amamos a Deus de todo o
nosso coração, mente e alma,

79

certamente expressaremos este amor obedecendo os
primeiros quatro mandamentos:

80

Deus será o número um em nossas vidas

81

Nossa adoração será dirigida exclusivamente a Ele

82

Respeitaremos e reverenciaremos Seu Santo Nome

83

Estaremos ansiosos para comparecer ao encontro
marcado com Ele a cada sábado

84
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E, se realmente amarmos ao nosso próximo como a
nós mesmos, nós:

85

Respeitaremos e honraremos os nossos pais
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86

Daremos valor à vida

87

Preservaremos a moralidade

88

Respeitaremos a propriedade dos outros

89

Seremos honestos em nossos relacionamentos uns
com os outros

90

Não cobiçaremos aquilo que pertence ao próximo

91

Estimativas indicam que mais de 35 milhões de leis
já foram escritas pelo homem para controlar o
comportamento humano.
92
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93

Mas, nos Dez Mandamentos, Deus resumiu um
código de conduta que realmente abrange todas as
nuances do comportamento humano.
Somente Deus poderia escrever uma lei tão perfeita.
A Bíblia diz:
(Texto: Salmos 19:7)
A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma...
Salmos 19:7.

94

(Texto: Salmos 19:11)
... em os guardar, há grande recompensa. Salmos
19:11)
95

Um teólogo chamado August Strong escreveu: A Lei
é apenas o transcrito da natureza de Deus.

96

Hoje poderíamos dizer: Os Dez Mandamentos são de
fato um esboço do caráter de Deus -- caráter que é
imutável!
97

Veja bem, qualquer mudança na lei de Deus a
tornaria menos perfeita.
Sendo uma lei perfeita, a mesma nunca poderá ser
alterada.
98

(Texto: Lucas 16:17)
Esta é a verdade que Jesus deixou clara quando
disse: É mais fácil passar o céu e a terra do que cair
um til sequer da lei. Lucas 16:17.
99
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100

Mas, você pode dizer: Sempre pensei que os Dez
Mandamentos restringiam a minha felicidade; eram
um tipo de cerca que me prendia.
Deus nunca desejou que Sua lei fosse um fardo para
o homem ou que restringisse sua felicidade.

101

(Texto: Deuteronômio 5:29)
Disse Deus: Quem dera que eles tivessem tal
coração, que Me temessem e guardassem em todo o
tempo os Meus mandamentos,
102

para que bem lhes fosse a eles e a seus filhos, para
sempre!
Deuteronômio 5:29.
103

Assim como construímos grades de proteção em
pontes e estradas sinuosas, para nos proteger do
perigo, Deus nos deu Sua lei para nos proteger e
guardar na estrada da vida.
104

(Texto: Romanos 3:20)
Mas há outra razão porque Deus deu Sua lei ao
homem:
... pela lei vem o pleno conhecimento do pecado.
105

(Texto: Romanos 7:7)
Como disse Paulo: ... Eu não teria conhecido o
pecado senão por intermédio da lei;
106

pois não teria eu conhecido a cobiça, se a lei não
dissera: Não cobiçarás.
Romanos 7:7.
107
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Pelo contrário, Deus desejava que ela fosse um muro
de proteção contra a tristeza e a culpa. Ele queria
que Sua lei assegurasse a liberdade e segurança de
todos, em todos os lugares.
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108

Conta-se a história de uma princesa que fora levada
a crer, através de seus súditos, que sua beleza era
inigualável.
Entretanto, um dia um vendedor chegou à sua vila e
vendeu-lhe um espelho.
Ao olhar no espelho, ela ficou horrorizada com sua
própria aparência e quebrou o espelho em
pedacinhos!
A lei de Deus é como um espelho e, ao olharmos
para a mesma, como a princesa, podemos não ficar
muito satisfeitos com o que vemos,

109

mas, destruir a lei, ou ignorá-la, não muda a nossa
condição.

110

A lei aponta os nossos pecados!
Se seguirmos as instruções que Deus nos deixou em
Sua lei, ela será como um guia que nos ajudará a ter
uma vida feliz e livre da culpa.
111

112

113
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A lei não é capaz de nos dar poder para superar os
pecados ou remover a culpa.
Não há quantidade de bem que possamos fazer para
apagar os pecados cometidos no passado.
Como, então, podemos receber o perdão?
Como podemos ser libertados da penalidade
resultante da quebra da lei, que é a morte?
Já nos portões do Jardim do Éden, Deus instituiu um
símbolo que deixava bem claro que a desobediência
traz a morte: ou para o que desobedece, ou para um
substituto inocente.
Um cordeiro seria oferecido para demonstrar a fé do
pecador no plano de Deus para salvar o homem.
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114

Esta foi a forma que Deus encontrou para ajudar
Adão a entender como o inocente Filho de Deus
morreria para cumprir os reclamos de uma lei que
fora transgredida.
Cristo, o Cordeiro de Deus, levaria sobre Si a
punição, morrendo pelo homem.

115

(Texto: Gálatas 3:21)
O apóstolo Paulo declarou:
... se fosse promulgada uma lei que pudesse dar
vida, a justiça,
116

117

118

na verdade, seria procedente de lei. Gálatas 3:21.
Não é a lei que traz perdão e a salvação: é a graça de
Deus!
Apenas através do sacrifício de Cristo podemos ter a
vida eterna.
(Texto: Romanos 6:23)
Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom
gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus,
nosso Senhor.
Romanos 6:23.
A salvação não pode ser alcançada pela guarda da
lei:
(Texto: Efésios 2:8, 9)
Porque pela graça sois salvos, mediante a fé; e isto
não vem de vós; é dom de Deus;

119

não de obras, para que ninguém se glorie.
Efésios 2:8, 9.

120
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Veja bem, a lei não era capaz de salvar ninguém do
pecado.
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Se somos salvos pela graça, somos livres para viver
uma vida de desobediência? NUNCA!

121

(Texto: Romanos 6:1, 2)
Paulo escreveu: Que diremos, pois? Permaneceremos
no pecado, para que seja a graça mais abundante?
122

123

De modo nenhum! Como viveremos ainda no
pecado, nós os que para ele morremos?
Romanos 6:1, 2.
A Graça é oferecida àqueles que querem ser salvos
do pecado, e desejam fazer parte do reino de Deus.
Há gente que acredita que a lei de Deus foi abolida.
Pense um instante.

124

Se não há lei, não há pecado, porque o pecado é a
transgressão da lei.

125

Se não existe lei, não precisamos da graça, porque a
graça é a manifestação da misericórdia e do amor de
Deus por nós quando transgredimos Sua lei.
126

Se não precisamos da graça, então podemos eliminar
a cruz.

127
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128

Se um prisioneiro que está aguardando a pena morte

129

recebe o perdão e é libertado, isto significa que ele
agora está livre para viver uma vida fora da lei?
Cometendo todos os crimes que cometera antes? De
forma alguma!
130

Como foi perdoado, deveria sentir-se mais do que
nunca na obrigação de viver de acordo com as leis
de seu país.
131

132

O mais importante: a lei de Deus aponta os nossos
pecados e nos ajuda a sentir a necessidade de um
Salvador.
Ao aceitarmos a Cristo como nosso Salvador e
Senhor, Ele nos dá o perdão, e também poder para
guardarmos Seus mandamentos, pois Ele prometeu:
(Texto: Hebreus 8:10)
... Na sua mente imprimirei as Minhas leis, também
sobre o seu coração as inscreverei... Hebreus 8:10.

133
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Se não há necessidade da cruz, certamente não
precisamos de um Salvador.
Se abolimos a lei, também abolimos o pecado, a
graça, a cruz e o Salvador.
Mas, precisamos de um Salvador, que morreu por
nós na cruz para nos salvar -- através de Sua graça -e pagar a dívida do pecado, porque transgredimos
Sua lei. Este é o evangelho. A graça não elimina a lei
de Deus. Pela graça de Deus, desejamos guardar a lei
de Deus.
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134

É fácil fazer algo que você gosta de fazer, não é? E é
isto que o Senhor prometeu àqueles que decidem
seguí-Lo.
Ele escreverá Sua lei em seus corações, para que
amem obedecê-la.
(Vídeo: 8 seg) Esta é a única forma através da qual o
homem será capaz de obedecer e seguir a Deus.
Foi por causa de Seu amor pelo Pai que Cristo foi
capaz de guardar os mandamentos,

135

(Texto: João 15:10)
pois Ele disse: ... Eu tenho guardado os
mandamentos de Meu Pai e no seu amor permaneço.
João 15:10.
136

137

138

139
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(Texto: João 14:15)
Jesus pede que demonstremos nosso amor por Ele
através da obediência a Seus mandamentos: Se Me
amais, guardareis os Meus mandamentos.
João 14:15.
A maior demonstração de amor e obediência à
vontade de Deus foi vividamente demonstrada numa
noite escura e fria, sob a velha oliveira de um jardim.
Com gotas de sangue descendo por Seu rosto, o
Filho de Deus orou:
(Texto: Mateus 26:39)
... Meu Pai, se possível, passe de Mim este cálice!
Todavia, não seja como Eu quero, e sim como Tu
queres.
Mateus 26:39
O destino da raça humana esteve por um fio: o
mundo culpado poderia ser salvo ou perder-se.
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140

Ou, poderia carregar a cruz por nós.
Tomando uma decisão, Ele morreu por nossos
pecados. Ele derramou Seu sangue para que
pudéssemos ser perdoados. Morreu em nosso lugar,
para que pudéssemos viver eternamente com Ele.
Como Cristo pagou o preço por nossos pecados,
podemos receber, hoje mesmo, o perdão através de
Seu sacrifício.

142

A rude cruz erguida num monte chamado Calvário, é
um eterno memorial do preço que Deus estava
disposto a pagar para satisfazer as exigências da lei
transgredida, e salvar o homem.
143

Se a lei de Deus pudesse ser abolida ou modificada,
Jesus não teria de morrer.
O Calvário seria desnecessário.
144

Mas, Deus não podia ignorar o pecado do homem!

145

Ele não podia modificar Sua lei.

146
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141

Será que este jovem galileu colocaria de lado todo o
desejo de viver e suas realizações como ser humano,
morrendo no Calvário?
Ele poderia ter limpado o suor de Sua testa e dito:
Que o pecador sofra as conseqüências de seus
próprios pecados.
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Sendo assim, o pecador precisava de um Salvador.
E, graças a Deus por Seu amor em conceder Seu
único Filho para morrer em nosso lugar!
147

(Texto: João 3:16)
Pois, Deus amou o mundo de tal maneira, que deu
Seu Filho unigênito,
148

para que, todo aquele que nEle crê, não pereça, mas
tenha a vida eterna.
João 3:16.
149

O livro de Apocalipse descreve o povo que estará
preparado para encontrar-se com Jesus quando de
Sua segunda vinda, e ir com Ele passar a eternidade
na Cidade Celestial.
150

151

(Texto: Apocalipse 14:12)
Deus diz o seguinte sobre eles:
Aqui está a perseverança dos santos, os que
guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus.
Apocalipse 14:12.
(Texto: Apocalipse 14:14)
No verso 14, está escrito: Olhei, e eis uma nuvam
branca, e sentado sobre a nuvem um semelhante a
filho de homem,

152

tendo na cabeça uma coroa de ouro e na mão uma
foice afiada.
Esta é uma descrição da vinda de Jesus para ceifar a
terra.
153
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154

Na profecia que Jesus revelou a João no livro de
Apocalipse, sobre a história da igreja, Ele diz que o
remanescente -- os últimos representantes da igreja
de Deus nesta terra
-- seria descrito assim:

155

os que guardam os mandamentos de Deus e têm o
testemunho de Jesus.
Apocalipse 12:17.
156

Aí está, no último livro da Bíblia!

157

158

159

O povo de Deus ama tanto a seu Criador e Redentor,
que deseja fazer tudo que Ele pede.
Querem demonstrar seu amor por Ele fazendo Sua
vontade.
Reconhecem que Sua vontade está expressa em Seus
mandamentos.
Respondem em obediência Àquele que fez tanto
para salvá-los de seus pecados.
Com os braços estendidos, Jesus está convidando:
Venha!
Ele nos convida hoje!
Ele quer dar-nos poder para viver para Ele.
(Texto: Apocalipse 22:17)
Ele quer nos purificar de nossos pecados, e nos
convida com Sua voz meiga: ... Aquele que tem sede
venha, e quem quiser receba de graça a água da vida.
Apocalipse 22:17.
23
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(Texto: Apocalipse 12:17)
Irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar com os
restantes da sua descendência,
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160

161
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Um pastor bateu à porta de um lar num bairro de
classe alta de uma grande cidade. A dona da casa foi
cortês, mas firme: Não estou nenhum pouco
interessada na Bíblia, nem no cristianismo, disse ela,
mas, se o senhor quiser voltar outra noite, verá que
meu marido está muito interessado em aprender
mais sobre a Bíblia. Eu gostaria muito que o senhor
voltasse alguma noite para conhecê-lo.
O pastor voltou num sábado à noite. Como não era
dia de trabalho, o marido daquela mulher passara a
tarde, como era seu costume, jogando com amigos
num hotel.
Ele estava muito falante, mas sob influência daquela
substância que faz um homem falar mais, e dizer
menos.
Eu tenho uma Bíblia, disse ele. O senhor precisa ver
a minha Bíblia. Minha mãe colocou-a numa caixa
quando eu saí de casa para me casar. Onde está a
minha Bíblia, querida?
Uma longa procura pela Bíblia resultou apenas na
descoberta de um livro de orações. A Bíblia não foi
encontrada.
Mas, o álcool era apenas um de seus problemas. O
jogo também o estava destruindo, e ele era um
fumante inveterado. Esses hábitos, aliados a mais
alguns outros, haviam alargado a distância entre ele
e sua esposa. Ela fizera as malas, e estava pronta
para sair de casa.
Estavam planejando separar-se. As coisas estavam
indo de mal a pior.
Mas, havia no coração daquele homem, um forte
desejo de conhecer algo melhor para sua vida. Nem a
bebida era capaz de fazer este desejo desaparecer. O
pregador marcou um outro encontro na segunda à
noite e, eles começaram então uma série de estudos
semanais da Bíblia.
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Então, francamente, ele contou ao pastor a triste
história de uma vida que começara bem. Ele nascera
num lar de cristãos atuantes, mas permitira que os
desejos da juventude o dominassem. Outro filho
pródigo saíra pelo caminho da vida que leva a uma
terra distante.
Em pouco tempo ele esquecera da igreja, ignorava a
Bíblia. Cristo era lembrado apenas nos momentos de
crise.
Mas, o que eu quero saber, pastor, é o que foi que o
senhor fez comigo? Eu não bebo nem jogo há quatro
semanas.
Não falei palavrões nem tomei o nome de Deus em
vão esse tempo todo. Em seguida, enquanto jogava
fora um cigarro que apenas começara a fumar,
continuou: Meus cigarros não têm mais sabor. Sei
que vou parar de fumar.
Mas, há algo que me espanta ainda mais. Minha
mulher desfez as malas. Ela fez isso três semanas
atrás. Esta manhã, pela primeira vez em anos, ela foi
comigo até o portão e se despediu de mim com um
beijo.
Ela fez isso! Eu fiquei chocado, pastor, e mal
acreditei quando ela sorriu para mim e disse: 'Eu
gosto do novo Jack.'
Agora, diga-me, o que aconteceu comigo? Tenho
certeza de que tem alguma ligação com os nossos
estudos bíblicos de segunda-feira.

25
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Semana após semana, à medida em que os assuntos
da Palavra de Deus eram apresentados, o apelo da
cruz começou sua obra. Cristo, através de Seu
Espírito, estava entrando em mais um lar carente.
Certa noite, o homem disse: Gostaria que o senhor
ficasse um pouco mais hoje. Minha mulher vai
dormir agora. Será que nós dois não podemos ter
uma conversa de homem para homem?
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O pastor respondeu: Eu, pessoalmente, não fiz nada,
mas creio que a Bíblia pode explicar tudo. Em
seguida, abrindo a Bíblia em II Coríntios 5:17, ele
começou a ler: E assim, se alguém está em Cristo, é
nova criatura; as coisas antigas já passaram; eis que
se fizeram novas.
Lentamente, o novo Jack leu o texto para si mesmo.
Uma nova criatura... um novo Jack! É isto! Um novo
Jack. E se o senhor realmente me conhecesse, pastor,
saberia que é isto mesmo que sou hoje.
Sim, amigos, Jesus Cristo é o Filho de Deus, e só Ele
tem poder para mudar homens e mulheres.
Este Jesus quer mudar sua vida também. Ele quer lhe
dar graça e poder para obedecer Sua lei. Você pode
sentir-se fraco, mas Jesus é forte. Não importa o
que você tenha feito no passado, Jesus lhe perdoará
e o purificará. Ele lhe dará forças para viver uma
nova vida. Não deixe que nada o impeça. Jesus está
chamando. Ele está chamando você para que volte ao
lar. Você não gostaria de ajoelhar-se agora, e dizer:
Sim, Jesus, eu aceito. Aceito Teu convite agora
mesmo?
Vamos orar.

11 – Criados Para Algo Melhor
Como Satisfazer Seus Desejos Mais Profundos

1

2

4

O condutor obedeceu e brandiu o açoite, e o veículo
começou a se mover pelas ruas da cidade em galope
desenfreado. Aliviado, Huxley arrumou-se no
assento por um segundo, mas em seguida
empertigou-se e gritou pela janela da carruagem: Ó,
condutor, por acaso sabes onde quero ir?
Não, senhor, respondeu o condutor, mas estou indo
o mais rápido que posso!
Há um grande número de pessoas em grande
movimento hoje em dia. Há muitas coisas ocorrendo
em suas vidas. Estão sempre indo a algum lugar, e
rápido. Mas, o fato é que há gente demais que não
sabe onde está indo; simplesmente não sabem para
onde se encaminham suas vidas.
É por esta razão que Deus faz um apelo final no
último livro da Bíblia, o Apocalipse. No capítulo 14,
verso 7, o apóstolo João apela a um mundo que
espera pela vinda de Jesus nestas palavras...

5

(Texto: Apocalipse 14:7)
... Temei a Deus e dai-Lhe glória, porque é chegada a
hora do Seu juízo;
6
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3

Conta-se a história de um biólogo, Thomas Huxley,
que chegou atrasado a uma cidade onde deveria dar
uma palestra. Ele pegou um táxi, que naquela época
era uma carruagem puxada por cavalo, e gritou ao
condutor: A toda velocidade!

11 – Criados Para Algo Melhor

7

8

9

10
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e adorai Aquele que fez o céu, a terra, o mar e as
fontes das águas.
Apocalipse 14:7.
Mas, se você tiver um mapa de sua cidade, e estiver
tentando seguí-lo para achar um determinado lugar,
e o mapa estiver errado, isso faz muita diferença!
Adorai a quem? Adorai Aquele que fez o céu e a
terra. Adorai o Criador de tudo.
Deus nos convida para diminuirmos o ritmo e
adquirir um senso de onde estamos indo.
Quando compreendemos que fomos criados por
Deus, descobrimos porque estamos aqui e para onde
estamos indo.
Mas no mundo de hoje, as pessoas esqueceram-se
que Deus é o Criador do universo, do nosso mundo,
e de tudo e todos que nele há.
Alguns dizem que podemos confiar na Bíblia, sem
sombra de dúvida. Outros que não se pode confiar
nela.
Quem está certo?
(Vídeo: 6 seg) Hoje, milhões acham que nós
simplesmente evoluímos. Através de bilhões de
anos, teríamos evoluído de uma célula até aos
animais marinhos, e aos mamíferos da terra, e
finalmente aos seres humanos.
Acham que tudo aconteceu por acaso ou por
circunstâncias acidentais que não compreendemos.
Mas, você sabia que Deus nos deu um símbolo de
Seu trabalho como nosso Criador?
Ele deu algo para nos lembrar, toda semana, que Ele
criou cada um de nós, o nosso mundo e nosso
universo.
Se a Bíblia é verdadeira, seu destino eterno depende
de você acreditar nela, e aceitá-la.
O que você crê a respeito da Bíblia faz toda a
diferença em relação ao que você crê sobre Deus.
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Na verdade, Ele nos deu um lembrete semanal ao
final da semana da Criação.
Mas, quase todo o mundo esqueceu-se deste
lembrete.
12

13

15

Observamos o espaço com potentes telescópios,
buscando indícios a respeito do princípio de nosso
universo.
Hoje queremos abrir este maravilhoso Livro, a Bíblia,
também chamada de Palavra de Deus, e ver se
encontramos evidências de ser ela verdadeira ou
não. Se é confiável ou não.
Por que todo este esforço e buscas tão dispendiosas?
Por que o interesse? Porque queremos respostas
para nossas mais importantes indagações. Estamos
sozinhos no universo? Como chegamos até aqui? Por
que estamos aqui? E para onde estamos indo? E
assim, a busca continua. No entanto, todo esse
tempo as respostas têm estado diante de nós. Mas,
somos um mundo que se esqueceu. Não nos
lembramos mais de onde viemos.
A um mundo que se esqueceu, Deus diz:
Lembre-se! Lembre-se que sou Seu Criador. E para
ajudá-lo a lembrar-se, Eu lhe dei um sinal; um
símbolo!

16

(Vídeo: 5 seg) Neste momento da história, quando a
evolução ensina que somos o resultado do acaso,
Deus diz: Você não evoluiu! Eu o criei!
17
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14

(Vídeo: 15 seg) E sem este lembrete, quase todos
esqueceram-se de que foi Deus quem criou o mundo.
Por isso, hoje enviamos astronautas à Lua para
pesquisar possíveis indícios de como o mundo
começou.
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18

19

Mas, alguns podem estar se perguntando: Qual é
este sinal ou símbolo que nos lembra que Deus nos
criou?
Você se lembra quando estudamos sobre o que
Deus criou em cada dia da semana da Criação?
(Texto: Salmos 33:8, 9)
A criação foi algo incrível! Como Ele criou tudo, e tão
rapidamente? A Bíblia nos dá a resposta:
Tema ao Senhor toda a terra, temam-No todos os
habitantes do mundo.
Pois Ele falou, e tudo se fez; mandou, e logo tudo
apareceu.
Salmos 33:8, 9.

20

21

Não podemos entender como, mas Deus foi capaz de
trazer tudo à existência por meio de Sua palavra. A
palavra de Deus, quer falada ou escrita na Bíblia, é
poderosa e tem poder criador!
Isto só pode ser explicado se reconhecermos que
Deus nos deu este Livro para que pudesse
comunicar-nos Sua vontade.
(Texto: Gênesis 2:1)
Assim os céus, a terra e todo o seu exército foram
acabados.
Gênesis 2:1.

22

Em seis dias o Criador fez um mundo coberto de
plantas e árvores, flores e rios.

23

Ele criou a luz do sol, lindos por-de-sóis, e uma
magnífica Lua para embelezar a noite.

24
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Mas, o melhor de tudo é que Ele criou duas pessoas
perfeitas. Que honra! Criados à imagem do Criador!
Eles foram criados para governar a terra e tudo o
que havia sobre ela!
25

(Texto: Gênesis 1:27
Assim Deus criou o homem à Sua imagem, à imagem
de Deus o criou...
Gênesis 1:27.
26

27

(Texto: Gênesis 2:2-4)
Havendo Deus acabado no sétimo dia a obra que
fizera,
28

descansou nesse dia de toda a obra que tinha feito.

29

E abençoou Deus o sétimo dia, e o santificou, porque
nele descansou de toda a obra de criação que fizera.

30

Estas são as origens dos céus e da terra, quando
foram criados.
Gênesis 2:2-4.
31

Só Deus pode tornar algo santo, e a Bíblia diz que Ele
santificou o sétimo dia.

32
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Mas, Deus ainda não tinha terminado o trabalho!
Ele ainda tinha mais uma coisa que queria fazer.
Note com atenção o que a Bíblia relata sobre o dia
seguinte, o sétimo dia da criação:
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33

34

35

36

37

6

Santificar algo é separá-lo para um propósito santo.
Deus separou o sábado de todos os outros dias. Foi
separado como santo, dedicado totalmente a Ele. Há
pessoas que se perguntam: que diferença um dia
poderia fazer? Talvez esta ilustração ajude a
esclarecer.
Pelo casamento, uma mulher é santificada, ou
separada, para um homem. Vamos supor que hoje
seja o dia de seu casamento. Você está
emocionadíssimo, porque esperou muito tempo por
este dia.
Vamos supor, também, que sua futura mulher tenha
seis irmãs. Durante a cerimônia de casamento uma
mulher é unida a um homem. Ela é separada. Não é
mais uma entre sete irmãs.
É a irmã que foi santificada. Consagrada a seu
marido em casamento.
Que lhe pareceria se depois do casamento, uma das
irmãs de sua mulher lhe dissesse: Que diferença faz?
O que importa é que seja uma das sete. Qualquer
uma das sete pode cumprir o papel.
O que você diria? Faz diferença?
E você, mulher, que me diz? Faz diferença para a
noiva?
Claro que sim!
Como marido, você diria: Minha noiva foi escolhida,
santificada, separada, e dedicada a mim.
Assim, Deus escolheu um dia comum, de 24 horas, o
sétimo dia, e o santificou, separou e dedicou a Si
mesmo.
O sábado é um dia abençoado e santificado.
De acordo com a Palavra de Deus, não é um dia
qualquer, mas o sétimo dia.
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(Texto: Marcos 2:27, 28)
Aqui está o que Cristo disse: ... O sábado foi
estabelecido por causa do homem, e não o homem
por causa do sábado;
38

de sorte que o Filho do homem é Senhor também do
sábado.
Marcos 2:27, 28.
39

41

42

Deus pediu ao homem para lembrar-se deste dia
quando escreveu a lei com Seu próprio dedo.
O quarto mandamento está no meio da sagrada Lei
de Deus.
Ele disse à raça humana para lembrar-se deste dia,
porque em seis dias Ele havia criado a terra, o mar, e
as fontes das águas.
Se o sábado sempre fosse guardado como um
memorial da Criação, não existiriam evolucionistas,
ateus ou céticos no mundo.
Todos se lembrariam, a cada semana, de suas raízes
e de seu relacionamento com o Criador!
À medida em que o pecado aumentou na terra, o
homem esqueceu-se de onde veio, por que estava
aqui, e para onde estava indo.
Quando isto aconteceu, ele também esqueceu-se
como deveria viver.
7
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40

Deus nos deu o sábado para que pudéssemos tomar
tempo para lembrar que não somos o resultado da
evolução.
Deus criou o ser humano, bem como o resto das
maravilhas do mundo, em seis dias!
Este dia deveria ser um momento santo em que o
homem e seu Criador renovariam seus votos de
amor e devoção a cada semana.
Cada semana, o homem deveria lembrar-se de que
Deus fez o céus e a terra em seis dias, e descansou
no sétimo.
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43

44

45

(Vídeo: 10 seg) No tempo de Moisés, o povo de Israel
tinha se esquecido quase que completamente de
Deus.
Estava envolvido na adoração a ídolos feitos por
homens!
(Vídeo: 7 seg) Deus miraculosamente os livrou de
seus inimigos e os levou pelo deserto até a Terra
Prometida. No deserto, Ele fez duas coisas para lhes
mostrar o que desejava que fizessem em relação ao
sábado que Ele criara na primeira semana da história
do mundo.
(Vídeo: 10 seg) Primeiro, Deus lhes lembrou que se
preocupava com eles e que os tirara do Egito.
Eles não haviam levado alimento suficiente para a
jornada.
Em pouco tempo já estavam murmurando, pois a
comida acabara.
Não pareciam dar valor aos milagres que Deus fizera
para libertá-los, e à bondade que lhes mostrara. Mas
Deus, que é amoroso, lhes proporcionou
alimentação!
(Texto: Êxodo 16:4, 5)
Então, disse o Senhor a Moisés: Eis que vos farei
chover do céu pão,

46

e o povo sairá e colherá diariamente a porção para
cada dia,

47

48

8

para que Eu ponha à prova se anda na Minha lei ou
não.
Êxodo 16:4
O pão mencionado aqui é,comumente, conhecido
como maná.
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Dar-se-á que, ao sexto dia, prepararão o que
colherem;

49

e será o dobro do que colhem cada dia.
Êxodo 16:5

50

51

À tarde, sabereis que foi o Senhor quem vos tirou da
terra do Egito.
Êxodo 16:6
52

53

(Vídeo: 16 seg)
O maná caía à noite, com o orvalho. De manhã,
depois que o orvalho evaporava, o maná cobria a
terra.
O povo saía e colhia o maná nas primeiras horas da
manhã, e até o meio-dia o restante do maná
desaparecia.
Mas, veja o que acontecia no sexto dia da semana:
(Texto: Êxodo 16:21, 22)
Colhiam-no, pois manhã após manhã, cada um
quanto podia comer;

54

porque, em vindo o calor, se derretia.

55
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(Texto: Êxodo 16:6)
Então, disse Moisés e Arão a todos os filhos de
Israel:
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Ao sexto dia, colheram pão em dobro, dois gômeres
para cada um;

56

e os principais da congregação vieram e contaram-no
a Moisés.

57

(Texto: Êxodo 16:23)
Respondeu-lhes ele: Isto é o que disse o Senhor:
Amanhã é repouso, o santo sábado do Senhor;
58

59

o que quiserdes cozer no forno, cozei-o, e o que
quiserdes cozer em água, cozei-o em água; e tudo o
que sobrar separai, guardando para a manhã
seguinte.
Êxodo 16:21-23.
(Texto: Êxodo 16:25, 26)
Com respeito ao sábado, Então, disse Moisés: Comeio hoje, porquanto o sábado é do Senhor; hoje, não o
achareis no campo.

60

Seis dias o colhereis, mas o sétimo dia é o sábado;
nele não haverá.
Versos 25, 26.
61

A maior parte do povo fez o que Deus havia
ordenado, mas alguns saíram no sábado para colher
o maná. Note o que Deus disse sobre isso!
62
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(Texto: Êxodo 16:28-30)
Então disse o Senhor a Moisés: Até quando
recusareis guardar os Meus mandamentos e as
Minhas leis?
63

Considerai que o Senhor vos deu o sábado; por isso,
Ele, no sexto dia, vos dá pão para dois dias;

64

65

Assim, descansou o povo no sétimo dia. Êxodo
16:28-30.

66

O sábado foi instituído na criação, e foi observado
pelo povo de Deus antes que chegassem ao Sinai,
onde Deus lhes deu os Dez Mandamentos.
67

No terceiro mês da jornada do Êxodo, Deus levou o
povo ao Monte Sinai, e ali apareceu a Moisés, dandolhe uma mensagem que ele deveria compartilhar
com o povo.
68

(Texto: Êxodo 19:5, 6)
Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a Minha voz
e guardardes a Minha aliança,
69

então, sereis a Minha propriedade peculiar dentre
todos os povos; porque toda a terra é Minha;

70
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cada um fique onde está, ninguém saia do seu lugar
no sétimo dia.
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vós Me sereis reino de sacerdotes e nação santa.

71

São estas as palavras que falarás aos filhos de Israel.
Êxodo 19:5, 6.

72

73

Deus fizera uma generosa oferta a Seu povo. Se eles
obedecessem Suas leis e mandamentos, seriam um
povo especial e uma nação santa! Um destes
mandamentos foi dado para fazer com que Seu povo
nunca esquecesse seu relacionamento com o
Criador. Na verdade, este mandamento começa com
a palavra lembra-te.
(Texto: Êxodo 20:8-11)
Lembra-te do dia de sábado, para o santificar. Seis
dias trabalharás e farás toda a tua obra.

74

Mas o sétimo dia é o sábado do Senhor, teu Deus;
não farás nenhum trabalho,

75

nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu
servo, nem a tua serva, nem

76

o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para
dentro; porque em seis dias, fez o Senhor

77

12

11 – Criados Para Algo Melhor
os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há e, ao
sétimo dia, descansou;

78

por isso, o Senhor abençoou o dia de sábado e o
santificou. Êxodo 20:8-11.

79

(Texto: Isaías 58:13, 14)
Se desviares o pé de profanar o sábado e de cuidar
dos teus próprios interesses no Meu santo dia; se
chamares ao sábado deleitoso e santo dia do Senhor,
81

digno de honra, e o honrares não seguindo os teus
caminhos, não pretendendo fazer a tua própria
vontade,
82

nem falando palavras vãs,

83
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80

O sábado está no centro, é o coração dos dez
mandamentoss.
O sábado é um memorial da criação.
É tão antigo quanto o próprio mundo!
Deus promete a Seu povo muitas bênçãos se eles O
obedecerem e lembrarem de Seu memorial da
criação.
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84

então, te deleitarás no Senhor...
Isaías 58:13, 14
Se o homem mantivesse em mente este memorial,
muitos dos problemas que enfrenta hoje -- Deus
esquecido, vidas sem sentido, crise de identidade -seriam solucionados.
Não haveria evolucionistas!
(Vídeo: 8 seg) Mas, infelizmente, o povo de Deus
esqueceu-se. Esqueceram de adorá-Lo em Seu santo
dia, e

85

não demorou muito para que começassem a adorar
deuses de madeira e de pedra.
Perderam de vista suas raízes!
86

87

Com o passar dos séculos, houve alguns
reavivamentos da guarda do sábado, à medida em
que profetas de Deus chamavam o povo de volta à
adoração ao Deus Criador.
Isaías enfatizou que Deus nunca desejou que o
sábado fosse exclusivamente do povo judeu.
O sábado foi instituído antes que os judeus viessem
a existir.
Deus não restringiu esta bênção a uma nação.

88

(Texto: Isaías 56:6, 7)
Ele convida a todos, em toda a parte, a lembrarem-se
do sábado e o guardarem:
... todos os que guardam o sábado...
89

Levarei ao Meu santo monte e os alegrarei na Minha
Casa de Oração;

90
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... porque a Minha casa será chamada Casa de Oração
para todos os povos.
Isaías 56:6, 7.
91

Em nenhum lugar da Bíblia o sétimo dia é chamado
de sábado dos judeus.
Jesus deixou claro que é um dia para toda a raça
humana, quando disse:
92

93

(Texto: Êxodo 20:10)
E Deus disse: ... o sétimo dia é o sábado do Senhor,
teu Deus...
Êxodo 20:10.
94

(Texto: Mateus 12:8)
Jesus também declarou ser o senhor do sábado
(Mateus 12:8) porque Ele o criou.
95

96

(Texto: Apocalipse 1:10)
É por isto que o apóstolo João chamou-o de dia do
Senhor.
Apocalipse 1:10
O sábado é mais que um memorial da criação e do
Criador.
É um sinal entre Deus e o homem.
(Texto: Ezequiel 20:20)
Santificai os Meus sábados, pois servirão de sinal
entre Mim e vós,

97
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(Texto: Marcos 2:27)
... O sábado foi estabelecido por causa do homem, e
não o homem por causa do sábado.
Marcos 2:27.
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98

para que saibais que Eu sou o Senhor, vosso Deus.
Ezequiel 20:20.
Aquele que santificou o sábado durante a semana da
criação, é o Mesmo que santifica pecadores.
O nosso Criador é também o nosso Salvador!
(Texto: Ezequiel 20:12)
Também lhes dei os Meus sábados, para servirem de
sinal entre Mim e eles,

99

para que soubessem que Eu sou o Senhor que os
santifica.
Ezequiel 20:12.
100

(Vídeo: 12 seg) O sábado foi instituído antes que o
pecado surgisse na Terra, e também será celebrado
quando o pecado for banido eternamente da Terra.
101

(Texto: Isaías 66:22, 23)
Porque, como os novos céus e a nova terra, que hei
de fazer, estarão diante de Mim, diz o Senhor,
102

assim há de estar a vossa posteridade e o vosso
nome.

103

E será que, de uma Festa da Lua Nova à outra e de
um sábado a outro,

104

virá toda a carne a adorar perante Mim, diz o
Senhor.
Isaías 66:22, 23.
16
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106

(Vídeo: 6 seg) Por toda a eternidade, o povo de Deus
celebrará o sábado para honrá-Lo como Criador e
Redentor.
Se o sábado foi observado antes do pecado sugir na
Terra, e será celebrado na nova terra, não faz
sentido que o povo de Deus o observe agora?
Se temos alguma indagação sobre Deus e o sábado,
podemos observar como Jesus se comportou nesse
dia.
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107

Lucas nos conta o que Jesus fazia no sábado:

108

(Texto: Lucas 4:16)
(Vídeo: 3 seg) Indo para Nazaré, onde fora criado,

109

entrou, num sábado, na sinagoga, segundo o Seu
costume, e levantou-Se para ler.
Lucas 4:16.
A Bíblia diz que este era o costume de Jesus!
110

O Novo Dicionário Aurélio diz: Sábado,

111

O sétimo dia da semana; dia de descanso.
Novo Dicionário Aurélio da Língua Portuguesa,
segunda edição.
112
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Se este dia tivesse sido modificado, ou, se ficasse
esquecido entre a época de Adão e Moisés, Deus
teria a chance de resolver esta questão ao escrever
os Dez Mandamentos no Sinai.
113

(Vídeo: 11 seg) Se este dia fosse modificado entre a
época de Moisés e do Messias, Cristo certamente
teria retificado o mandamento.
114

(Vídeo: 9 seg) Se o dia fosse modificado nos dias dos
discípulos, eles certamente teriam escrito a respeito.

115

(Vídeo: 9 seg) E, é claro que os judeus, que fazem
uma contagem precisa do tempo, ainda observam o
sétimo dia, ou sábado.
116

117

(Vídeo: 19 seg) A identidade do dia de descanso
nunca foi questionada durante a vida de Jesus na
Terra. A única controvérsia que surgiu foi a forma
como Ele o guardava. Os rabinos haviam distorcido a
observância do sábado, instituindo regulamentos
que dificultavam a vida espiritual. Jesus tentou
eliminar os regulamentos humanos, demonstrando o
significado da observância do sábado.
Quando acusaram Jesus de desrespeitar o sábado
porque havia curado pessoas naquele dia, Ele
respondeu:

118

(Texto: Mateus 12:12)
... é lícito, nos sábados, fazer o bem. Mateus 12:12.

119
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120

(Vídeo: 11 seg) O significado da observância do
sábado foi demonstrado pelos seguidores de Jesus
quando Ele morreu.
Naquele momento de crise, os amigos de Jesus
descansaram, de acordo com a ordem de Deus,
deixando o trabalho de ungir o corpo de Jesus para
as horas após o sábado.
(Texto: Lucas 23:54-56)
Era o dia da preparação, e começava o sábado.

122

As mulheres que tinham vindo da Galiléia com Jesus,
seguindo, viram o túmulo e como o corpo fora ali
depositado.
123

Então, se retiraram para preparar aromas e
bálsamos. E, no sábado, descansaram segundo o
mandamento.
Lucas 23:54-56.
124

125

(Vídeo: 8 seg) No dia anterior ao sábado, suas
esperanças em Jesus foram destruídas.
Observaram a morte cruel na cruz. Seus sonhos e
esperanças haviam sido enterrados num escuro
túmulo.
Queriam ungir Seu corpo.
19
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121

(Vídeo: 18 seg) A Bíblia diz que Jesus curou e
ministrou, porque o sábado é um dia para sermos
curados, libertados da culpa do preconceito e do
egoísmo, e para nos encher de paz de espírito.
O sábado foi feito para restaurar em nós a imagem
de Deus, e fazer-nos lembrar do Criador!
Esta foi a obra que Jesus veio realizar, e foi o
trabalho que os discípulos realizaram depois que Ele
os deixou.
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126

(Texto: Lucas 24:1)
... No primeiro dia da semana, alta madrugada,
foram elas ao túmulo, levando os aromas que
haviam preparado...
Lucas 24:1.
Vamos analisar mais uma vez os acontecimentos
destes três dias memoráveis.

127

1. Sexta-feira: Jesus morreu; as mulheres prepararam
aromas e bálsamos.

128

2. Sábado (dia de descanso): Jesus descansou no
túmulo; Seus seguidores descansaram.

129

130

131

3. Domingo (primeiro dia da semana): Jesus
ressuscitou dos mortos! Mulheres vieram ungir
Jesus.
Não há dúvidas sobre o dia da semana que era dia de
descanso na época em que Jesus morreu.
(Texto: João 19:30)
Jesus estava pendurado numa cruz no dia da
preparação, e exclamou:
... Está consumado!...
João 19:30.
Sua obra de redenção estava completa! Ele
descansou no túmulo durante o sábado,

132
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133

(Vídeo: 6 seg) e ressuscitou no domingo, o primeiro
dia da semana.
Mesmo na morte, Jesus guardou o sábado.
Ele descansou no túmulo durante o sábado.
Ao nos aproximarmos da cruz, vem-nos uma
sensação de que qualquer dia da semana não serve.
Pois, mexer com o sábado seria mexer com a criação,
com o Sinai e com o próprio Calvário!

134

Como podemos ver Seus seguidores recusando-se a
profanar as horas sagradas até mesmo com atos de
amor,
135

como podemos vê-Lo morrendo na cruz, porque a lei
não poderia ser modificada, nem mesmo para salvar
Sua vida,
136

como podemos nos aproximar do sofrimento do
Calvário e dizer que não faz diferença?
Um Dia Para Ser Lembrado, p. 40.
137

138

O Criador disse, Lembre-se, e no entanto tantos
esquecem!
Mas esta não era a intenção de Deus.
Jesus esperava que os cristãos guardassem o sábado
para todo o sempre.
(Texto: Mateuss 24:20)
Orai para que a vossa fuga não se dê no inverno,
nem no sábado.
Mateus 24:20.
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Sim, faz diferença qual dos sete dias nós
observamos. Um escritor cristão chamado George
Vandeman escreveu:

11 – Criados Para Algo Melhor
(Vídeo: 6 seg) Jesus esperava que os cristãos que
vivessem no ano 70 A.D., época da destruição de
Jerusalém, ainda estivessem guardando o sábado!
140

141

142

(Texto: Atos 17:1, 2)
O Novo Testamento documenta que os seguidores
de Jesus guardavam o sábado, após a ressurreição:
... Chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga
de judeus.
Paulo, segundo o seu costume, foi procurá-los e, por
três sábados, arrazoou com eles acerca das
Escrituras.
Atos 17:1, 2.
Em outro sábado, quando Paulo estava pregando,
alguns gentios vieram fazer-lhe um pedido:
(Texto: Atos 13:42, 44)
... rogaram-lhes que, no sábado seguinte, lhes
falassem estas mesmas palavras.

143

No sábado seguinte, afluiu quase toda a cidade para
ouvir a palavra de Deus.
Atos 13:42, 44.
144

Na verdade, o livro de Atos relata 84 reuniões
realizadas por Paulo no sábado.

145

O sábado é como um fio condutor de ouro, desde o
Gênesis até o Apocalipse, descrevendo aqueles que
estão preparados para encontrar-se com Jesus
quando de Sua Segunda Vinda!
146
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(Texto: Apocalipse 14:12)
Aqui está a perseverança dos santos, os que
guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus.
Apocalipse 14:12.
147

148

(Texto: João 14:15)
Jesus disse: Se Me amais, guardareis os Meus
mandamentos. (João 14:15)
E um destes mandamentos nos ordena a lembrar-nos
do dia de sábado.

149

Se guardarmos o sábado a cada semana, nunca
precisaremos duvidar de nossa origem: somos filhos
e filhas de Deus, o Rei do universo!
150

Nunca teremos de indagar como chegamos aqui:
estamos aqui porque Deus desejou nos criar, e nos
criou à Sua imagem.
151

O mesmo Jesus que pede que você se lembre,
estende as mãos para você hoje -- as mesmas mãos
que foram pregadas na cruz do Calvário pelos seus
pecados -- e, com amor, diz: Segue-Me.
152

153

Você não deseja seguir seu Criador agora?
Não deseja obedecer o mandamento e lembrar-se do
sábado que Ele criou para você?
Não deseja adorá-Lo todas as semanas, de hoje em
diante, a cada sábado?
Não quer seguir o exemplo de Jesus e dos apóstolos,
adorando ao Criador no sétimo dia da semana?

23
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Se adorarmos a Deus, nosso Criador, a cada sétimo
dia, ou a cada sábado, nunca nos esqueceremos de
onde viemos, ou Quem nos criou e ao mundo em
que vivemos.
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154

24

O sábado não é apenas uma questão de dia de
adoração, amigo. É questão de seguir a Jesus
completamente. É como estar com Adão e Eva no
jardim, naquele primeiro sábado.
Tem a ver com a obediência aos mandamentos que
Deus deu a Moisés, dizendo: Lembra-te do dia do
sábado para o santificar.
Trata-se de observar o mesmo dia que Isaías,
Jeremias, Daniel e todos os gigantes da fé do Antigo
Testamento observaram.
É uma questão de louvar a Deus a cada sábado como
o Criador, como fizeram Pedro, Tiago e João.
De fazer parte do povo de Deus no final dos tempos.
Um povo que, de acordo com o Apocalipse, guarda
os mandamentos.
Você não gostaria de dizer: Sim, Jesus, eu quero
estar ao Teu lado. Vou colocar-Te em primeiro lugar.
Vou seguir-Te até o fim?
Se este é o seu desejo, levante sua mão enquanto
oramos.

12 – Milhões Enganados por um Mito
Não Deixe que Isto Aconteça a Você

1

1
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2

Os mitos são facilmente aceitos como verdade após
serem contados durante muito tempo. Veja o caso
da aranha. Por volta do ano 350 a.C., o grande
filósofo grego Aristóteles classificou a aranha como
tendo seis pernas.
E durante os próximos 20 séculos, todos
acreditaram que a aranha tinha seis pernas.
Ninguém se deu ao trabalho de contar. Afinal, quem
desafiaria o grande Aristóteles?
Bem, aí chegou Lamarck, o renomado biólogo e
naturalista. Ele atentamente contou as pernas da
aranha.
E adivinhem quantas pernas ele contou? Exatamente:
oito!
O mito que fora ensinado como verdade durante
séculos, foi destruído porque Lamarck deu-se ao
trabalho de contar.
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3

4

Será que um mito pode ter-se insinuado dentro da
igreja cristã? Será que, neste caso, não estamos
lidando com algo muito mais importante que uma
aranha de seis ou oito pernas?
Milhões de pessoas vão à igreja no primeiro dia da
semana, acreditando ser este o dia bíblico de guarda.
Em nossa última reunião, descobrimos que o sétimo
dia da semana, o sábado, é o dia de descanso
instituído por Deus. Assim como os livros, durante
2000 anos, ensinaram erroneamente que as aranhas
tinham seis pernas, milhões têm aceito um mito a
respeito do dia de guarda.
A razão porque você está assistindo esta série de
estudos bíblicos é porque seu coração anseia pela
verdade. Você quer saber o que a palavra de Deus
realmente diz. Você não está interessado no que
dizem os líderes religiosos. Você deseja saber o que
Deus diz. Vamos revisar aquilo que descobrimos em
nossa última reunião.
(Vídeo: 8 seg) Aprendemos que Deus nos deu um dia
especial a cada semana -- o sábado -- para O
adorarmos e lembrarmos de Sua obra como Criador.
Aprendemos que o dia de descanso não é qualquer
dia de nossa escolha: é o sétimo dia da semana.
E aprendemos também que o sábado será observado
mesmo depois que este mundo acabar e estivermos
no céu junto ao Criador.
Mas, ao olharmos para o mundo ao nosso redor,
descobrimos que muitas pessoas, na verdade, a
maioria das pessoas, não adoram a Deus no sétimo
dia.

5

É claro que muitos nem adoram o Deus da Bíblia, e
sim, outros deuses.

6

2
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7

Mas, mesmo entre aqueles que adoram o Deus da
Bíblia, a maioria O adora em outro dia, diferente
daquele que Ele separou como dia santo.
Por quê?
Deus mudou este dia?
Alguém mudou este dia?
Por que tantas pessoas guardam outro dia, o
domingo, como o dia do Senhor, em vez de guardar
o sábado, o sétimo dia?

8

(Texto: Ezequiel, 20:12, 20)
Também lhes dei os Meus sábados, para servirem de
sinal entre Mim e eles,
9

para que soubessem que Eu sou o Senhor que os
santifica.

10

Santificai os Meus sábados, pois servirão de sinal
entre Mim e vós,

11

para que saibais que Eu sou o Senhor, vosso Deus.
Ezequiel 20:12, 20.

12

3
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Já estudamos que a Bíblia nos diz que em Sua lei,
Deus deu a todos os que vivem na terra, um sinal;
um sinal muito especial:
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13

(Vídeo: 4 seg) A Bíblia, do início ao fim, testifica o
fato de que Deus estabeleceu um dia de descanso, o
sábado, sétimo dia da semana.
E não há nenhum texto bíblico em que Deus indique
que tenha modificado este dia de adoração e
descanso, este sinal entre Ele e Seu povo.
(Vídeo: 10 seg) Vamos revisar o que estudamos
nestas mensagens encontradas na Palavra de Deus.
Quando Deus terminou de criar o planeta Terra, e o
homem, criou o sábado

14

como um memorial de Sua Criação no sétimo dia
daquela primeira semana, para continuar por toda a
história da terra.
15

Quando Deus escreveu Sua lei no Monte Sinai, Ele
colocou bem no centro desses preceitos o
mandamento do sábado.
16

(Vídeo: 5 seg) Este mandamento tinha a função de
lembrar o ser humano, para sempre, que ele não veio
à existência por acaso.
17

A razão porque Ele pede ao homem que guarde o
sétimo dia é que Ele criou a terra em seis dias,

18

descansou no sétimo dia.
Com respeito a Seus mandamentos, Deus disse ao
povo, através de Moisés, que nada devia ser retirado
ou acrescentado.
19

4
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(Texto: Deuteronômio 4:2)
Nada acrescentareis à palavra que vos mando, nem
diminuireis dela,
20

para que guardeis os mandamentos do Senhor,
vosso Deus, que Eu vos mando.
Deuteronômio 4:2. Deus também lhes disse:

(Texto: Salmos 89:34)
Não violarei a Minha aliança, nem modificarei o que
os Meus lábios proferiram.
22

O próprio Jesus demonstrou a mesma determinação
de exaltar a Lei que escrevera no Monte Sinai.
Ele disse ao povo, no Sermão do Monte, que não
viera mudar a Lei de Deus, e sim cumpri-la!
23

(Texto: Mateus 5:17-19)
Note Suas palavras: Não penseis que vim revogar a
lei ou os profetas; não vim para revogar, vim para
cumprir.
24

Porque em verdade vos digo: até que o céu e a terra
passem,

25

nem um i ou um til jamais passará da lei, até que
tudo se cumpra.

26

Aquele, pois, que violar um destes mandamentos,
posto que dos menores, e assim ensinar aos homens,

27

5
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28

será considerado mínimo no reino dos céus...
Mateus 5:17-19.
Quando Deus deu os Dez Mandamentos a Seu povo,
Ele também deixou claro que nenhum ser humano
deveria modificar as instruções que saíram de Seus
santos lábios.
O próprio Jesus demonstrou, através de Seu
exemplo, que desejava honrar o dia que Ele e o Pai
tinham santificado desde a primeira semana da
história deste mundo.

29

(Texto: Lucas 4:16)
Indo para Nazaré, onde fora criado, entrou, num
sábado, na sinagoga, segundo o Seu costume,
30

e levantou-Se para ler.
Lucas 4:16.

31

Quando os líderes religiosos acusaram os discípulos
de Jesus de violarem o sábado, Jesus disse que Ele
mesmo era Senhor daquele dia.
32

(Texto: Marcos 2:27, 28)
... O sábado foi estabelecido por causa do homem, e
não o homem por causa do sábado.
33

De sorte que o Filho do homem é senhor também do
sábado.
Marcos 2:27, 28.
34

6

12 – Milhões Enganados por um Mito
Não apenas Jesus honrou o sábado, mas pediu a
Seus discípulos que orassem para que pudessem
guardar Seu santo dia no futuro.
35

36

Aqui Jesus estava falando da fuga de Jerusalém, que
seus seguidores teriam que empreender pouco antes

37

da destruição da cidade no ano 70 A.D., pelos
romanos.

38

Quando foi crucificado, Ele esperava que Seus
seguidores continuassem a honrar o sábado.

39

40

41

Os judeus ortodoxos têm guardado o sábado desde
o Êxodo, há mais de 3.500 anos.
Onde quer que estejam, ainda reconhecem o sábado,
o sétimo dia da semana, como o dia que Deus
separou para a adoração.
Mesmo que a Bíblia fosse nossa única fonte de
informação, ainda seríamos capazes de determinar
qual é o sétimo dia, ou o sábado.
No relato da crucifixão, o Livro de Lucas resume os
eventos daquele fim de semana.
Depois que Cristo morreu na cruz, na sexta-feira, a
Bíblia declara:

7
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(Texto: Mateus 24:20)
Encontramos o seguinte pedido de oração em
Mateus 24:20: Orai para que vossa fuga não se dê no
inverno, nem no sábado.
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(Texto: Lucas 23:54-56; 24:1)
Era o dia da preparação, e começava o sábado.

42

As mulheres que tinham vindo da Galiléia com Jesus,
seguindo, viram o túmulo e como o corpo fora ali
depositado.
43

Então se retiraram para preparar aromas e bálsamos.
E, no sábado, descansaram, segundo o mandamento.

44

Mas, no primeiro dia da semana, alta madrugada,
foram elas ao túmulo,

45

levando os aromas que haviam preparado.
Lucas 23:54-56; 24:1.

46

Praticamente, todo o mundo cristão celebra a
chamada Sexta-feira da Paixão em memória da morte
de Cristo e celebra o Domingo de Páscoa para
relembrar a ressurreição de Cristo.
47

A Bíblia nos diz que o dia que está entre estes dois é
o sábado, segundo o mandamento.

48

8
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49

(Vídeo: 4 seg) Embora Lucas tivesse escrito estas
palavras muitos anos depois da crucifixão, ele ainda
se referiu ao domingo como o primeiro dia da
semana e, ao sábado, como o sétimo dia da semana.
O relato bíblico deixa clara a distinção entre estes
dois dias.

50

(Texto: Atos 13:14, 42, 44)
A Bíblia fala que Paulo e seus companheiros, ao
visitaram Antioquia, ... indo num sábado à sinagoga,
assentaram-se.
51

Atos 13:14. Mais tarde, ao saírem eles, rogaram-lhes
que,

52

no sábado seguinte, lhes falassem estas mesmas
palavras.

53

No sábado seguinte, afluiu quase toda a cidade para
ouvir a palavra de Deus. Atos 13:42, 44.
Era costume de Paulo ir à sinagoga aos sábados.
54

55

(Texto: Atos 18:4)
E todos os sábados discorria na sinagoga,
persuadindo tanto judeus como gregos. Atos 18:4.
A partir destes fatos bíblicos, podemos facilmente
ver que não há evidências de que Cristo ou Seus
discípulos mudaram o dia de guarda.
Não há passagem bíblica que ordene tal mudança!
9
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Na verdade, os apóstolos continuaram a adorar e
pregar no sétimo dia durante muitos anos após a
cruz.
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56

57

Nenhum dos escritores do Novo Testamento relatou
qualquer mudança do sábado como dia de guarda!
Se uma mudança tão importante houvesse ocorrido,
seria manchete em todos os livros do Novo
Testamento!
(Texto: Salmos 89:34)
Não violarei Minha aliança, nem modificarei o que os
Meus lábios proferiram.
Salmos 89:34.
Deus não mudou Sua Lei, e ninguém tem o direito de
mudar a Lei de Deus!
Estudiosos de várias denominações que guardam o
domingo, reconhecem isto.
O cardeal católico James Gibbons escreveu: Você
pode ler a Bíblia do Gênesis ao Apocalipse, e não
encontrará uma única frase autorizando a
santificação do domingo.

58

As Escrituras ordenam a observância religiosa do
sábado.
A Fé de Nossos Pais, pp. 111, 112.
59

O metodista Clovis G. Chappel, faz comentário
semelhante quando declara: A razão porque
guardamos o primeiro dia da semana, em vez do
sétimo, não baseia-se numa ordem categórica.
60

É vão pesquisar as Escrituras em busca de
confirmação para a mudança do sétimo dia para o
primeiro.
Dez Regras Para Viver, p. 61.
61

10
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62

Não há qualquer registro bíblico de que Cristo ou
Seus discípulos tenham guardado qualquer outro dia
ou ensinado o povo a fazê-lo!
Então, como foi que começou a guarda do domingo?
você pode se perguntar.

63

mas os cristãos de Alexandria e de Roma, em razão
de alguma tradição, deixaram de fazê-lo.
História Eclesiástica, citada por C. B. Haynes em Do
Sábado Para o Domingo, p. 35.
64

Outros historiadores registram que muitas
congregações observavam o sábado durante a Idade
Média, e a prática é documentada nos tempos
modernos por cristãos ao redor do mundo.
65

66

67

Muitos historiadores eclesiásticos relatam que uma
mudança gradual de dias teve início em algum
momento entre os anos 70 e 135 A.D., anos em que
duas insurreições acirradas e sangrentas dos judeus
foram reprimidas pelos romanos.
A crescente hostilidade dos romanos contra os
judeus, aliada ao conflito entre judeus e cristãos,
incentivou uma onda de literatura anti-judia, que,
por sua vez, criou um forte sentimento contra os
judeus em todo o Império Romano.
Os cristãos se preocupavam, cada vez mais, em não
serem identificados com os judeus.
Como a guarda do sábado tendia a indentificá-los
com os judeus, muitos cristãos começaram a
minimizar esta obrigação.

11
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Aprendemos com Sócrates Escolasticus, um
historiador do quinto século: Quase todas as igrejas
do mundo celebram os sagrados mistérios (a Santa
Ceia) a cada sábado,
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Há fortes indícios (que sugerem) que a observância
do domingo foi introduzida nesta época, associada
ao Domingo de Páscoa,
68

numa tentativa de deixar claro, para as autoridades
romanas, a distinção entre cristãos e judeus. Ibid., p.
237.
69

70

71

Com isso em mente, é fácil entender como os
cristãos que viviam na capital do Império Romano
lideraram um movimento que os dissociasse da
guarda do sábado.
Estavam no centro dos acontecimentos, onde a
hostilidade era mais forte!
(Vídeo: 7 seg)
É especialmente compreensível que se tivessem
afastado do culto aos sábados, que era visto com
maus olhos pelos romanos, visto que a igreja de
Roma era composta predominantemente de gentios,
ex-pagãos que haviam se convertido.
(Texto: Romanos 11:13)
É interessante notar como Paulo dirigiu-se à igreja
de Roma: Dirijo-me a vós outros, que sois gentios...
Romanos 11:13.

72

Estas pessoas, recentemente convertidas do
paganismo para o cristianismo, não estavam tão
firmadas na guarda do sábado como os judeus
cristãos, que sempre haviam observado o sábado.
73

12
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74

Os imperadores romanos até representavam a si
mesmos como deuses do sol, gravando o emblema
do sol em suas moedas e edifícios, e ordenando a
adoração de seus súditos.
Alguns teólogos acreditam que a igreja percebeu que
havia vantagens em fazer concessões ao paganismo.
Se o cristianismo adotasse alguns costumes pagãos,
os pagãos se converteriam ao cristianismo mais
rapidamente, e se sentiriam mais à vontade.
Isto também beneficiaria o império, pois seus
súditos estariam unidos numa mesma religião.
Durante séculos, o domingo foi celebrado não como
um dia santo, e sim como um feriado.
Mais tarde, os dois dias passaram a ser observados
como dias santos.

76

Lemos o seguinte em Estruturas Apostólicas,
capítulo 23: Os cristãos não foram os únicos que se
tornaram descuidados e, gradualmente, fizeram
concessões à sua fé.
77

Por um tempo a igreja apostólica permaneceu firme
e pura, mas quando vieram a segunda e terceira
gerações de cristãos,
78

percebemos evidências de transigência e apostasia.

79
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75

Mas, por que foi escolhido o domingo em vez de
qualquer outro dia da semana?
Esta é uma boa pergunta!
Os pagãos do Império Romano haviam sido
adoradores do sol durante muitos anos, e
celebravam o domingo como o dia do sol.
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Esta tendência à transigência foi acentuada pela
primeira lei dominical civil emitida pelo Imperador
Romano Constantino, no dia 7 de março de 321 A.D.
80

Enquanto ainda pagão, ele legislou o seguinte: No
venerável 'Dia do Sol,' que os residentes das cidades,
magistrados e povo em geral, descansem, e que as
lojas permaneçam fechadas.
81

No campo, entretanto, aqueles que trabalham com a
agricultura terão liberdade para continuar seus
trabalhos, sem estarem, com isto, fora da lei.
História da Igreja Cristã, ed. 1902, vol. 3, p. 380.
82

83

84

O próximo passo para tornar a guarda do domingo
parte integral do cristianismo, foi dado pela igreja
de Roma no Concílio de Laodicéia.
Lá foi redigida a primeira lei eclesiástica a respeito
da guarda do domingo.
No ano 325, Silvestre, Bispo de Roma, mudou o
título do primeiro dia da semana, chamando-o de
Dia do Senhor.
História Ecclesiástica, p. 739.
Em outro Concílio de Laodicéia, realizado em 364,
foi redigida a seguinte lei:
Os cristãos não seguirão o costume judaizante
(guarda do sábado) ficando ociosos no sábado... mas
trabalharão neste dia,

85

mas o dia do Senhor eles honrarão, e, sendo cristãos,
se possível,

86
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não trabalharão neste dia.
Uma História dos Concílios da Igreja, vol. 2, p. 316.

87

A despeito disto, os cristãos ainda observavam o
sábado no sexto século, pois o Papa Gregório
denunciou

São profetas do Anticristo, aqueles que declaram
que não se deve trabalhar no sétimo dia.
A Lei do Domingo, citado em C. B. Haynes, Do
Sábado Para o Domingo, p. 43.
89

90

(Vídeo: 7 seg) Não se esqueça de que não havia
Bíblias para todos naquela época, como há hoje.
As doutrinas eram passadas oralmente, até que, com
o passar do tempo, os leigos mal podiam distinguir
entre as Escrituras e a tradição.
A maioria das pessoas não conhecia mais a verdade
que fora ensinada por Cristo e Seus discípulos.
Séculos passaram-se,

91

e veio a Reforma Protestante, questionando muitos
dos rituais e tradições que haviam suplantado os
ensinamentos da Palavra de Deus.
92

O clamor da Reforma era: A Bíblia, e somente a
Bíblia como regra de fé.

93

Muitos, como Huss e Jerônimo, pagaram com a vida
-- nas fogueiras -- sua fidelidade à Bíblia!

94

15

12 – Milhões Enganados por um Mito

88

12 – Milhões Enganados por um Mito

95

96

Entretanto, após o sexto século, a verdade do sábado
estava praticamente adormecida, escondida sob
séculos de tradição.
Poucos examinavam as Escrituras para conhecer
seus ensinamentos.
Aceitavam o que lhes fora passado através das
gerações, sem jamais questionar se era fato ou
ficção.
Às vezes, as pessoas aceitam informações sem
questionar. Durante séculos a maioria das pessoas
acreditou que a terra era o centro do universo.
Acreditavam que o sol e todos os planetas giravam
em torno da terra.
O livre pensador Copérnico desafiou este mito. Ele
declarou: O sol, e não a terra, é o centro do universo.
Você sabe quem lhe fez mais forte oposição?
Os líderes religiosos, os professores de religião. Eles
exclamavam: Não se pode mudar o céu de Deus.
É claro que Copérnico não estava mudando o céu de
Deus. Estava simplesmente desmascarando uma
antiga tradição para a qual não havia fundamento
científico.
Copérnico estava revelando a verdade.
Meramente por acreditarmos em algo durante muito
tempo, isto não se transforma em verdade.
Como o sábado foi mudado? Ouça as incríveis
declarações de escritores católicos, cuja igreja
liderou a mudança do sábado para o domingo.
Mais de mil anos antes do surgimento dos
protestantes, a igreja católica, por sua divina missão,

97

mudou o dia de guarda do sábado para o domingo.
O Sábado Cristão, p. 16.

98
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No Catecismo do Converso, lemos o seguinte:

99

Pergunta: Qual é o dia de guarda?

Resposta: O sábado.

101

Pergunta: Por que, então, observamos o domingo ao
invés do sábado?

102

Resposta: ... porque a Igreja Católica transferiu a
solenidade do sábado para o domingo.
Esta mudança foi efetivada pelo Concílio de
Laodicéia, no ano 336 A.D.
103

104

105

Por que, você pode estar se perguntando, a igreja
católica, de sua livre e espontânea vontade, instituiu
tal mudança?
A resposta, pelo menos em parte, está na autoridade
que a igreja católica confere às tradições.
Uma das principais discórdias entre protestantes e
católicos durante os primeiros tempos da Reforma
foi a importância que as tradições passaram a ter
dentro da igreja.
Quando Martinho Lutero declarou que seguiria a
Bíblia, e somente a Bíblia, desafiou muitas
instituições da igreja católica que baseavam-se tão
somente em tradições.
17
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106

Na verdade, o Concílio de Trento reuniu-se para
decidir exatamente que posição a Igreja Católica
deveria tomar com respeito às relações entre a
tradição e a Bíblia.
A questão finalmente foi resolvida.
Note o resumo do discurso que acabou decidindo a
questão, num relato de H. H. Holtzman:
Finalmente, na última reunião realizada dia 18 de
janeiro de 1562, toda a hesitação foi posta de lado;

107

108

o Arcebispo de Reggio fez um discurso em que
declarou abertamente estar a tradição acima das
escrituras.
- Cânone e Tradição, p. 263.
A Bíblia não dá apoio à idéia de que a tradição é base
para doutrinas da igreja.
Você se lembra da pergunta que Jesus fez aos
líderes religiosos de Seus dias?

109

(Texto: Mateus 15:3, 9)
Ele perguntou: ... Por que transgredis vós também o
mandamento de Deus, por causa da vossa tradição?
110

E acrescentou ainda: Em vão Me adoram, ensinando
doutrinas que são preceitos de homens. Mateus 15:3,
9.
111
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112

Você percebe o problema?
Seu desejo é seguir a Cristo e a Bíblia, ou as
tradições humanas?
Não é meramente uma questão de dias e números.
É uma questão de quem é o Senhor de sua vida.
Esta é a verdadeira questão!
Jesus é o Senhor de sua vida, ou as tradições ou
outra organização?

113

114

115

Notamos a seguinte declaração: Foi a Igreja Católica
que decidiu que o domingo deveria ser o dia de
adoração dos cristãos, honrando assim a
ressurreição.
- Karl Keating, Catolicismo e Fundamentalismo,
1988, p. 38.
Outra declaração que fará você parar para pensar,
encontra-se na publicação Sentinela da Igreja
Católica de Santa Catarina, exemplar de 21 de maio,
1995:
Talvez a coisa mais ousada, a mudança mais
revolucionária que a igreja jamais fez, ocorreu no
primeiro século. O dia santo,
o sábado, foi mudado: do sábado para domingo...
não a partir de quaisquer orientações existentes nas
Escrituras, mas a partir do senso que a igreja tem de
seu próprio poder...

116

Aqueles que acham que as Escrituras deveriam ser a
única autoridade, logicamente deveriam tornar-se
adventistas do sétimo dia, e guardar o sábado.
117
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Citamos vários teólogos renomados e obras
históricas. Mas aqui estão algumas declarações mais
atuais sobre a mudança do sábado.
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Na profecia de Daniel 7, Deus revelou a Daniel o que
o pequeno chifre de Daniel 7:21, 25 iria tentar

118

119

120

121

(Texto: Daniel 7:25)
... mudar os tempos e a lei...
QUE PROFECIA!
Aqui está uma clara previsão de que um poder
religioso terreno tentaria mudar a lei de Deus. Há
apenas um mandamento, dentre os dez , que envolve
o conceito de tempo: o mandamento do sábado.
A igreja romana tentou fazer isto, mas o Deus de
hoje é o mesmo que criou os céus e a terra, e não
mudou aquilo que Ele mesmo instituiu no Éden.
De fato, a profecia exorta a todos, de toda a parte, a
adorarem o Criador, porque Ele é o único que julgará
a raça humana.
Esta profecia foi dada para alertar o povo que estará
pronto a reunir-se com Jesus quando Ele voltar em
glória nas nuvens dos céus.
As pessoas que responderem a este chamado, e
estiverem prontas, são descritas da seguinte forma:
(Texto: Apocalipse 14:12)
Aqui está a perseverança dos santos, os que
guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus.
Apocalipse 14:12.

122

Não é preciso dizer que aqueles que têm a fé de
Jesus, estarão, como resultado de seu amor a Deus,
guardando os Seus mandamentos.
123
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124

(Texto: Marcos 7:6, 7)
... Este povo honra-Me com os lábios, mas o seu
coração está longe de Mim.
125

E em vão Me adoram, ensinando doutrinas que são
preceitos de homens.
Marcos 7:6, 7.
126

(Texto: Marcos 7:9)
E ainda continua: ... Jeitosamente rejeitais o preceito
de Deus para guardardes a vossa própria tradição.
Marcos 7:9.
127

128

129

Texto: Marcos 7:6)
Jesus disse: ... seu coração está longe de Mim.
Veja bem, isto realmente é algo que tem a ver com o
coração.
É uma questão de amor.
(Texto: I João 5:3)
A Bíblia diz: Porque este é o amor de Deus: que
guardemos os Seus mandamentos; ora, os Seus
mandamentos não são penosos.
I João 5:3.

21
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Sim, Deus nos pede que nos LEMBREMOS dEle como
nosso Criador, através da guarda de Seu santo dia.
Fazer o que Ele pede, significa demonstrar lealdade a
Ele.
Quando uma pessoa guarda um dia criado pelo
homem, está obedecendo tradições de homens.
Quando descobrimos a vontade de Deus, sentimos
alegria em obedecê-la.
Deus tem algo a dizer a respeito das tradições
humanas:
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Certo dia, Jesus disse a Seus ouvintes que nem todos
iriam para o céu.
Declarou que podemos conhecer uma árvore por
seus frutos, quer sejam frutos bons ou ruins.
130

(Texto: Mateus 7:21)
Ele disse: Nem todo o que Me diz: Senhor, Senhor!
entrará no reino dos céus,
131

mas aquele que faz a vontade de Meu Pai, que está
nos céus.
Mateus 7:21.
132

133

134

135
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Isto é bem simples. Deus conhece os Seus filhos
olhando para os frutos de suas vidas.
Seus filhos não são aqueles que dizem pertencerem
a Deus, mas os que obedecem Suas leis.
Estas serão as pessoas que serão convidadas a entrar
no reino de Deus.
Se você O ama, desejará que Ele oriente sua vida
para que você cumpra Sua vontade.
Quando guardamos o sábado, não apenas
obedecemos o mandamento que Deus nos deu, mas
abrimos nossas vidas de forma a receber bênçãos
maravilhosas.
Quando passamos um dia especial da semana
lembrando-nos do nosso Criador, e elevando a Ele os
nossos pensamentos, acabamos por conhecê-Lo mais
e melhor.
As nossas vidas são ocupadas demais hoje em dia.
Todos parecem estar numa grande correria.
Há tanto para se fazer, e tão pouco tempo para fazêlo!
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136

Deixe-me esclarecer isto para você, amigo.
De um lado, temos a verdade, e do outro a tradição.
De um lado temos a Bíblia, e do outro, os
ensinamentos humanos.
De um lado temos a ordem de Deus, e do outro
doutrinas de homens.
De um lado temos o sábado, e do outro o domingo.
Não é uma questão de dia; é uma questão de quem é
o Senhor.
Não é só uma questão de obedecer a Deus; é uma
questão de seguir a Jesus.
Você gostaria de tomar a decisão de dedicar sua vida
a seguir a verdade de Deus ao invés de aceitar
tradições humanas? Por que não diz a Jesus que
deseja seguí-Lo até o fim, enquanto oramos?

23
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137

Em meio a toda esta correria, em meio ao estresse e
ao afã de cumprir tarefas, Deus nos convida a
separar um dia da semana para descansar.
Ele nos convida a passar esse dia com Ele, adorandoO, falando com Ele, ouvindo Sua voz através de Sua
Palavra, a Bíblia.
Que privilégio! Passar um dia inteiro de cada semana
pensando e nos comunicando com Aquele que nos
criou!

13 – O Que Acontece Quando Morremos?
Céu, Inferno, ou Nada?

1

3

4

É possível termos esta incrível paz mesmo quando
enfrentamos a morte? O que pode evitar que
percamos o controle quando a morte ataca?
Há muitas perguntas sem respostas quando se trata
da morte. O que realmente acontece quando alguém
morre? Vai para o céu? Vai para o inferno? Não
acontece nada?
Você sabe o que aconteceu com o corpo físico, mas
onde está a pessoa que vivia naquele corpo?
Quando a pessoas morre, deixou de existir
completamente, ou continua a viver em outro lugar?
A dor da morte é tão profunda que queremos,
desesperadamente, acreditar que DEVE haver uma
chance de que os entes queridos que amamos não
tenham desaparecido de verdade; e que, se
procurarmos bem, ainda encontraremos uma forma
de falar com eles.
1
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2

Em 1956, o Congo Belga estava envolvido numa
sangrenta guerra civil. O hospital do Dr. Paul Carlson
foi invadido pelas forças rebeldes. Muitos
empregados do hospital foram mortos.
Infelizmente, o Dr. Carlson estava entre os que
morreram.
Quando seu corpo foi encontrado, alguns dias
depois de seu assassinato sem sentido, havia um
Novo Testamento no bolso de seu paletó. Em suas
páginas, o médico escrevera a data.
Era um dia antes de ser morto, e ele escrevera uma
única palavra: Paz.
Paz, mesmo diante das piores circunstâncias. Paz,
mesmo diante da morte. O que garantiu ao Dr. Paul
Carlson tal paz?
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5

Há pessoas que nos asseguram enfaticamente que
isto é verdade, que é possível.
Considere o auto-proclamado médium James Van
Praagh, por exemplo.
Seu livro Falando Com o Céu: Mensagem de um
Médium Sobre a Vida Após a Morte, chegou ao topo
dos livros mais vendidos depois que ele foi
entrevistado no programa de TV do entrevistador
Larry King.
O nosso coração deseja conhecer a verdade sobre a
morte e ter a paz quando enfrentamos sepultura.

6

(Vídeo: 5 seg) Deus tem algo a dizer sobre este
assunto?
A Bíblia tem algo a dizer sobre quando morremos? A
resposta é um enfático SIM!
7

E a resposta, nós encontramos na ressurreição de
Jesus Cristo.

8

Depois que Jesus morreu na cruz, Seus amigos
colocaram Seu corpo, diz a Bíblia, no novo túmulo de
José.
9

10

2

O Governador Romano, Pilatos, enviou uma guarda
de soldados, que selaram com um selo romano a
pedra que fechava a entrada do túmulo,
Ninguém poderia retirar dali o Seu corpo.
Ninguém, a não ser o Pai de Jesus.
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Na madrugada de domingo, enquanto ainda estava
escuro, um anjo de luz desceu do céu, retirou a
pedra que fechava a porta do túmulo, e chamou
Jesus para fora.
11

12

13

14

A história da ressurreição de Cristo foi o poder que
fez progredir a igreja cristã primitiva, já que os
romanos não tinham qualquer esperança para
depois da morte.
A única coisa que eles sabiam era que um túmulo
era um buraco profundo e escuro, de onde ninguém
podia esperar sair vivo outra vez.
Agora os cristãos tinham uma mensagem de
esperança.
O túmulo não era o final de tudo.
Aqueles que morressem em Cristo, algum dia
viveriam outra vez!
As catacumbas sob a cidade de Roma demonstram a
diferença entre a morte dos pagãos naqueles
tempos, e a morte dos cristãos.
Note os epitáfios nos túmulos daqueles que
morreram na desesperança do paganismo.
Repetidas vezes estas palavras de tristeza estão
inscritas: Adeus para sempre; ou, Adeus para a
eternidade.
Agora, note as inscrições nos túmulos dos cristãos:

15

Adeus, até que nos encontremos outra vez; ou, Boa
noite, até a gloriosa manhã.
Seus túmulos tinham inscrições de esperança e
coragem, olhando pela fé para o dia da ressurreição.
16
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O Salvador ressurreto saiu do túmulo, vencendo
totalmente a morte: um conquistador poderoso.
Os soldados, atingidos pela glória do anjo, ficaram
como mortos.
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(Texto: Apocalipse 1:18)
[Sou] Aquele que vive; estive morto, mas eis que
estou vivo pelos séculos dos séculos
17

18

e tenho as chaves da morte e do inferno.
Apocalipse 1:18.
Não há real esperança para o futuro após a morte, a
menos que o cristão saiba o que Deus tem preparado
para ele.
O décimo quinto capítulo de I Coríntios é o grande
tratado de Paulo sobre a morte e a ressurreição.
Ele claramente declara que se não há ressurreição,
então não há futuro para o cristão.

19

(Texto: I Coríntios 15:16-18)
Porque, se os mortos não ressuscitam, também
Cristo não ressuscitou.
20

E, se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda
permaneceis nos vossos pecados.

21

E ainda mais: os que dormiram em Cristo pereceram.
I Coríntios 15:16-18.

22

Mas, para entender por que Ele disse o que disse,
devemos compreender o que a Bíblia ensina sobre a
morte.
23
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24

(Texto: Gênesis 2:16, 17)
E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: De toda árvore
do jardim comerás livremente,
25

mas da árvore do conhecimento do bem e do mal
não comerás;

26

porque, no dia em que dela comeres, certamente
morrerás.
Gênesis 2:16, 17.
27

O próximo capítulo desta história não é muito feliz.
O trágico relato está registrado no livro de Gênesis,
capítulo 3.
28

29

O diabo, usando a serpente como médium, apareceu
a Eva e tentou-a a desobedecer a Deus e comer do
fruto proibido.
Quando Eva explicou que Deus lhe ordenara não
comer do fruto daquela árvore, senão morreria,

5
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Quando Deus criou o homem, nunca foi Sua intenção
que alguém jamais morresse.
Depois que Deus criou Adão, Ele viu o que fez, e a
Bíblia nos diz, em Gênesis 1:32 que tudo era MUITO
bom!
Não havia morte, nem doença, nem tristeza no
planeta Terra antes da queda de Adão e Eva.
Talvez você se lembre do que Deus disse à
humanidade:
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30

(Texto: Gênesis 3:4)
A serpente disse: ... Certamente não morrereis.
(Verso 4).
Esta é a primeira mentira registrada na Bíblia a
respeito da morte!
Eva escolheu acreditar no diabo, e comeu o fruto da
árvore do conhecimento do bem e do mal.
Deus foi forçado a separar Adão e Eva da Árvore da
Vida, porque,

31

(Texto: Gênesis 3:22, 23)
... o homem se tornou como um de Nós, conhecedor
do bem e do mal;
32

assim, para que não estenda a mão e tome também
da árvore da vida, e coma, e viva eternamente.

33

O Senhor Deus, por isso, o lançou fora do jardim do
Éden,

34

a fim de lavrar a terra de que fora tomado. Gênesis
3:22, 23.

35

A morte veio à raça humana porque esta separou-se
de Deus, a fonte da vida, e da Árvore da Vida.

36

6
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(Texto: Gênesis 3:18, 19)
Neste momento, Deus disse a Adão:
... tu comerás a erva do campo.
37

No suor do rosto comerás o teu pão, até que tornes à
terra,

pois dela foste formado; porque tu és pó e ao pó
tornarás. Gênesis 3:18, 19.

39

Aqui está a chave para entender o que é a morte, e o
que Deus pretende fazer para salvar-nos da
separação eterna entre nós e Ele.
40

A Bíblia diz que o homem voltaria ao pó, de onde
fora tirado.
Note como Deus criou Adão:
41

(Texto: Gênesis 2:7)
Então, formou o Senhor Deus ao homem do pó da
terra
42

e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o
homem passou a ser alma vivente.
Gênesis 2:7.
43
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44

45

Deus usou elementos da terra e fez um corpo para o
homem.
Quando terminou de formar o corpo do homem, Ele
tinha apenas um corpo sem vida: apenas um corpo.
Foi preciso algo mais, para torná-lo um ser vivente.
A Bíblia diz aqui que Deus soprou nas narinas de
Adão o fôlego de vida, e o homem tornou-se uma
alma vivente.
(Vídeo: 3 seg) Podemos fazer uma equação da
seguinte forma:
Corpo
+ Fôlego
= Alma Vivente
(Vídeo: 3 seg) Ou, para a morte, podemos escrever:
Ser Vivente
– Fôlego
= Cadáver

46

47

(Texto: Eclesiastes 12:7)
Aqui está o que o sábio escreveu em Eclesiastes:
E o pó volte à terra, como o era, e o espírito volte a
Deus, que o deu.
Eclesiastes 12:7.
Isto é, essencialmente, a mesma coisa que o livro de
Jó, o primeiro livro da Bíblia a ser escrito, diz sobre
a morte.

48

49

8

(Texto: Jó 27:3)
Enquanto em mim estiver a minha vida, e o sopro de
Deus nos meus narizes.
Jó 27:3.
Note que a Bíblia diz, Enquanto em mim estiver a
minha vida, e o sopro de Deus nos meus narizes.
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Isto foi o que Deus colocou nas narinas do homem
quando o criou.

50

51

Sai-lhes o espírito, e eles tornam ao pó; nesse
mesmo dia, perecem todos os seus desígnios.
Salmos 146:3, 4.
52

O Rei Davi revelou a verdade sobre a morte quando
declarou que o fôlego deixa o corpo e volta à terra. O
homem morre.
53

54

(Texto: Eclesiastes 9:5, 6)
Isto harmoniza-se com o que Salomão escreveu:
Porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os
mortos não sabem coisa nenhuma, nem tampouco
terão eles recompensa,
porque a sua memória jaz no esquecimento.

55

Amor, ódio e inveja para eles já pereceram...
Eclesiastes 9:5, 6.

56

9
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(Texto: Salmos 146:3, 4)
Leiamos outro texto:
Não confieis em príncipes, nem nos filhos dos
homens, em quem não há salvação.
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57

(Vídeo: 5 seg) Não sabem nada!
Nada!
Não! Nada!
Isto está em concordância com o que o salmista
escreveu, que os mortos não estão no céu louvando
a Deus.
Então, onde estão? Talvez esta seja a sua pergunta.
(Texto: Salmos 115:17)
Davi deixa isto bem claro: Os mortos não louvam ao
Senhor, nem os que descem à região do silêncio.
Salmos 115:17.

58

(Texto: Jó14:10, 12, 13)
O homem, porém, morre e fica prostrado; expira o
homem e onde está?
59

Assim o homem se deita e não se levanta; enquanto
existirem os céus,

60

não acordará, nem será despertado do seu sono.

61

Que me encobrisses na sepultura e me ocultasses até
que a Tua ira se fosse,

62

e me pusesses um prazo e depois te lembrasses de
mim!
Jó 14:10, 12, 13.
63

10
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Aqui encontramos, na própria Palavra de Deus, que
o homem morre e fica na tumba e não se levanta até
o dia da ressurreição.
Note como Ele descreve isto:
64

65

Chamar-me-ias, e eu te responderia...
Jó 14:14, 15.

66

67

(Texto: Jó 17:13)
Note o que Jó nos diz: Mas, se eu aguardo já a
sepultura por minha casa; se nas trevas estendo a
minha cama.
Jó 17:13.
Note também que Jó usou o termo sono, ao falar
sobre a morte.
Este mesmo termo é usado por outros escritores da
Bíblia.

68

69

(Texto: Salmos 13:3)
Davi escreveu: Atenta para mim, responde-me,
Senhor, Deus meu! Ilumina-me os olhos, para que eu
não durma o sono da morte.
Salmos 13:3.
Davi tinha medo de dormir o sono da morte; ele
queria viver!

11
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(Texto: Jó 14:14, 15)
Morrendo o homem, porventura tornará a viver?
Todos os dias da minha luta esperaria, até que eu
fosse substituído.
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70

71

(Texto: Daniel 12:2)
Daniel nos fala sobre os mortos que serão
ressuscitados:
Muitos dos que dormem no pó da terra
ressuscitarão, uns para a vida eterna, e outros para
vergonha e horror eterno.
Daniel 12:2.
Uma das verdades mais confortantes na Palavra de
Deus é que quando alguém morre, ele ou ela
descansa calmamente, sem preocupações com os
problemas da vida, até o chamado do Doador da
vida.
Não admira que a Bíblia compare a morte a um sono!
O profeta Natã disse ao Rei Davi o que aconteceria
com ele quando chegasse sua hora de morrer.

72

(Texto: II Samuel 7:12)
Quando teus dias se cumprirem e descansares com
teus pais...
II Samuel 7:12.
73

74

O próprio Jesus referiu-se à morte como um sono.
Ele usou o mesmo termo para descrever a morte de
Seu querido amigo, Lázaro.
Vamos analisar como Jesus e Seus discípulos
referiram-se à morte.
Havia um lar, em Betânia, que Jesus visitava com
certa freqüência: a casa de Lázaro, Maria e Marta.
(Texto: João 11:5)
Ora, amava Jesus a Marta, e a sua irmã e a Lázaro.
João 11:5.

75
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76

Certo dia, Jesus e Seus discípulos estavam à beira do
Rio Jordão, quando receberam uma mensagem
urgente de seus três amigos em Betânia, informando
que Lázaro estava muito doente; mas Jesus
permaneceu onde estava ainda dois dias mais.

77

Disseram-Lhe, pois, os discípulos: Senhor, se dorme,
estará salvo.

78

Então, Jesus lhes disse claramente: Lázaro morreu.

79

e por vossa causa Me alegro de que lá não estivesse,
para que possais crer; mas vamos ter com ele.
João 11:11-15.
80

Sendo assim, seguiram viagem até Betânia, onde a
família morava.
Ao aproximarem-se da cidade, Marta veio correndo
para encontrar-se com eles.
81

82

(Texto: João 11:21, 23, 24)
Ao encontrar-se com Jesus, Marta disse: Senhor, se
estiveras aqui, não teria morrido meu irmão.
João 11:21.
Sem dúvida ela estava certa!
Mas, Jesus tinha um plano.
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(Texto: João 11:11, 12, 14, 15)
... Nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou para
despertá-lo.
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Declarou-lhe Jesus: Teu irmão há de ressurgir.
Agora note atentamente a resposta de Marta:

83

84

Eu sei... que ele há de ressurgir na ressurreição, no
último dia.
João 11:23-24.
Marta assegurou a Jesus de que esperava ver Lázaro
na ressurreição que aconteceria no fim do mundo.
Entretanto, Jesus estava prestes a apresentar uma
prévia deste evento.

85

86

(Texto: João 11:25)
Jesus então declarou claramente: ... Eu sou a
ressurreição e a vida. Quem crê em Mim, ainda que
morra, viverá.
João 11:25.
Quando Jesus chegou ao túmulo de Lázaro, João nos
conta

87

(Texto: João 11:35)
que Jesus chorou!
Ele não estava chorando por Seu amigo Lázaro. Ele
sabia que o ressuscitaria dos mortos.
88

Estava chorando por causa da tristeza que os
familiares e amigos estavan sofrendo, e por todos
aqueles que, através dos séculos, se entristeceriam
com a perda de entes queridos.
89
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Jesus pediu que a pedra que fechava a entrada fosse

90

removida.

92

(Texto: João 11:39)
Preocupada com tal pedido, Marta retrucou: ...
Senhor, já cheira mal, porque já é de quatro dias.
João 11:39.
Sim, Jesus adiou sua ida a Betânia quatro dias. Este
tempo faria com que a morte de Lázaro fosse um
fato confirmado além de qualquer dúvida.
Mas, a pedra foi retirada, e Jesus exclamou em alta
voz: LÁZARO, VEM PARA FORA!

93

Alguém já disse que foi bom que Jesus tenha
especificado estar falando apenas a Lázaro, pois, se
não o tivesse feito, todos os túmulos do mundo
teriam sido abertos!
94

Que dia deve ter sido para os três amigos de Betânia!
Que felicidade, que alegria!
Amigo, foi um dia de muita emoção em Betânia,
95
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96

mas, aquele foi apenas um prenúncio da glória e
emoção que ocorrerá quando Jesus voltar e todas as
tumbas de Seus outros amigos -- que O aceitaram
como Salvador -- forem abertas, e eles ressuscitarem
para encontrá-Lo nos ares!
Esta é a mensagem de conforto que o apóstolo Paulo
compartilhou com os cristãos primitivos:
(Texto: I Tessalonicenses 4:13, 16)
Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes
com respeito aos que dormem,

97

98

para não vos entristecerdes como os demais, que
não têm esperança.
I Tessalonicenses 4:13.
Paulo nos diz o que Jesus fará quando vier uma
segunda vez:
Porquanto o Senhor mesmo, dada a Sua palavra de
ordem, ouvida a voz do arcanjo,

99

e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e
os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro.
I Tessalonicenses 4:16.
100

Paulo descreve em detalhes os eventos que
ocorrerão quando Jesus voltar:

101

(Texto: I Coríntios 15:51-55)
Eis que vos digo um mistério: nem todos
dormiremos, mas transformados seremos todos,
102
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num momento, num abrir e fechar d'olhos, ao
ressoar da última trombeta.

103
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104

A trombeta soará, os mortos ressuscitarão
incorruptíveis, e nós seremos transformados.
I Coríntios 15:51, 52.
Em seguida, Paulo nos diz como seremos
transformados:
Porque é necessário que este corpo corruptível se
revista da incorruptibilidade, e que o corpo mortal
se revista da imortalidade.

105

E, quando este corpo corruptível se revestir de
incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir de
imortalidade,
106

então se cumprirá a palavra que está escrita:
Tragada foi a morte pela vitória.

107

Onde está, ó morte, a tua vitória?
I Coríntios 15:53-55.

108

Jesus dissera aos discípulos que todos seriam
ressuscitados da morte.

109
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(Texto: João 5:28, 29)
Não vos maravilheis disto, porque vem a hora em
que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a
Sua voz e sairão:
110

os que tiverem feito o bem, para a ressurreição da
vida;

111

e os que tiverem praticado o mal, para a ressurreição
do juízo.
João 5:28, 29.
112

113

114

Pense, por um instante: Se as pessoas fossem para o
céu ou para o inferno no momento da morte, por
que haveria necessidade de ressurreição para os
bons ou para os ímpios?
Por que Jesus faria a declaração de que viria uma
segunda vez?
(Texto: Apocalipse 22:12)
E eis que venho sem demora, e Comigo está o
galardão que tenho para retribuir a cada um
segundo as suas obras.
Apocalipse 22:12.
Parece muito simples!
Quando as pessoas morrem, estão dormindo,
descansando de seus labores e dos problemas, até a
volta de Jesus.

115

116
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Por que Ele voltará?
Voltará para ressuscitar e reunir-se com todos
aqueles que aceitaram Seu sacrifício por eles.
Jesus também virá para receber aqueles que foram
Seus fiéis seguidores.
Ouça estas boas novas!
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(Texto: I Tessalonicenses 4:17)
Depois, nós, os vivos, os que ficarmos, seremos
arrebatados juntamente com eles, entre nuvens, para
o encontro do Senhor nos ares,
117

e, assim, estaremos para sempre com o Senhor.
I Tessalonicenses 4:17.

Já vimos na Bíblia que todos os salvos terão um
corpo glorificado como o de Jesus, e receberão a
imortalidade (vida eterna) para que possam viver
com o Pai para sempre.
119

Alguém pode perguntar: E o ladrão na cruz?

120

121

122

Vamos ver o que a Bíblia realmente ensina sobre este
ladrão e a promessa que Jesus lhe fez.
Jesus foi crucificado entre dois ladrões, para que os
que O crucificaram pudessem identificá-Lo com o
crime.
O livro de Marcos diz que, a princípio, os dois
ladrões zombaram de Jesus, dizendo que se Ele
realmente tinha poder, deveria salvar a Si mesmo e a
eles também.
Então, um dos ladrões se arrependeu, e pediu a
salvação.
(Texto: Lucas 23:42, 43)
Ele disse: Jesus, lembra-Te de mim quando vieres no
Teu reino.

123
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Jesus lhe respondeu: Em verdade te digo que hoje
estarás Comigo no paraíso.
Lucas 23:42, 43.
124

Vamos analisar esta promessa outra vez. Sim, amigo!
Hoje, agora, você também pode ter esta certeza. Em
Cristo há esta certeza.
125

Embora Cristo morreria naquele mesmo dia, e
estaria num túmulo até domingo de manhã, Jesus
garantiu escapatória para o túmulo.
126

127

(Texto: Lucas 23:42)
(Vídeo: 5 seg) Que maravilhosa segurança para o
ladrão moribundo! Quando não havia mais
esperança para ele. Quando tudo que podia ver era
uma escuridão que aterrorizava sua alma, Jesus lhe
prometeu esperança para além da morte.
Jesus prometeu ao ladrão, ali mesmo: Hoje, estou lhe
dizendo, ou agora mesmo lhe digo, você estará
comigo no Paraíso.
Alguns acham que Jesus estava prometendo que o
ladrão iria imediatamente para o paraíso. Mas o
próprio Jesus não iria imediatamente para o Paraíso
ao morrer.

128

A Bíblia nos diz que Ele morreu naquele dia, uma
sexta-feira, e foi enterrado num túmulo emprestado.

129

No domingo de manhã, Jesus apareceu a Maria, e ela
quis adorá-Lo, mas Ele a impediu, dizendo que ainda
não tinha subido ao céu. Ouça o que Ele disse:
130
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131

(Texto: João 20:17)
... ainda não subi para Meu Pai...
Era domingo de manhã, e Ele declarou não ter
subido ainda para Seu Pai! João 20:17. Jesus não
poderia ter estado no paraíso na sexta-feira!
A Bíblia nos diz que o ladrão também não esteve no
Paraíso na sexta-feira.

(Texto: João 19:31-33)
Então, os judeus, para que no sábado não ficassem
os corpos na cruz, visto como era a preparação,
133

pois era grande o dia daquele sábado, rogaram a
Pilatos que se lhes quebrassem as pernas, e fossem
tirados. João 19:31.
134

Os soldados foram e quebraram as pernas ao
primeiro e ao outro que com Ele tinham sido
crucificados;
135

chegando-se, porém, a Jesus, como vissem que já
estava morto, não Lhe quebraram as pernas.
João 19:31-33.
136

Aqui vemos que eles quebraram as pernas dos dois
ladrões, para que não pudessem fugir,

137
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mas não quebraram as pernas de Jesus porque Ele já
estava morto na sexta-feira.
Portanto, nem Cristo, nem o ladrão estiveram no
Paraíso na sexta-feira.
138

Jesus pagou o preço de nossa redenção e
restauração.

139

140

O maior presente que Deus poderia dar ao ser
humano é a vida eterna, a vitória sobre a morte!
Todos os outros presentes ficam sem sentido sem
este!
E é só pedir, que você o receberá!
Esta é a maior decisão que você jamais tomará na
vida; seu futuro eterno depende dela!

141

O valioso dom da vida eterna é prometido a todos
que aceitam a Cristo como seu Salvador e Senhor.
E o custo? Apenas a entrega do coração.
142

Um coração purificado e transformado.
Um coração egoísta que é tornado novo aos pés da
cruz.
Cristo tornou tudo isso possível, no Calvário.
O que mais poderia Ele fazer?
A vida eterna pode ser sua, se você quiser.

143

Porque Ele vive, temos uma gloriosa esperança; uma
esperança para além da morte!
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Uma série de reuniões estavam sendo realizadas
numa pequena cidade dos Estados Unidos. Certa
noite, um jovem entrou no local das reuniões, muito
deprimido.
145

147

O tópico da apresentação bíblica daquela noite era:
Esperança Além do Túmulo. O jovem sentou-se na
platéia e ouviu atentamente.
Naquela mesma noite ele entregou sua vida a Cristo.
Naquela mesma noite, aceitou o Cristo que morrera
por ele, e ressuscitara dos mortos para dar-lhe vida
eterna.
Naquela mesma noite sua vida foi completamente
transformada por este Cristo vivo.
Naquela noite, uma grande paz encheu sua alma.
Uma nova esperança surgiu em seu coração.
Você pode ter esta paz, esta esperança, esta certeza
da vida eterna; vida além da morte. Se você quer ter
esta certeza, levante-se agora, enquanto oramos.

148
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146

O auditório ficava ao lado de um cemitério.
Antes de entrar no auditório, onde estava sendo
realizada a reunião, este jovem havia caminhado
lentamente pelo cemitério. Ele questionava o sentido
da vida.
Ansiava por perdão e paz de espírito.
Enquanto pensava sobre a morte, desejou mais que
tudo ter a certeza da vida eterna.

14 – Vozes do Além
Podem os Vivos Falar com os Mortos?

1

2

Quando as pessoas morrem, voltam em forma de
espíritos para visitar os vivos?
Os espíritos dos mortos são capazes de retornar e
falar aos vivos?
No momento da morte, apenas o corpo morre,
enquanto o espírito continua a existir?

3

E, podem os espíritos dos mortos possuir os vivos,
usando seus corpos, vozes e mentes para agir e
falar?
4

Nosso assunto de hoje é uma das questões mais
sérias que qualquer um de nós jamais teve que
avaliar.
5

6

É tão séria que pode ser considerada uma questão de
vida ou morte.
A nossa salvação eterna está em jogo.
Por isso, é preciso estar certo quanto a este assunto.
Como podemos saber, com certeza absoluta, se a
experiência que temos é genuína e real, ou falsa e
perigosa?
A resposta está na Bíblia; Jesus nos apresenta a
verdade!

7
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Os espiritualistas, adivinhos, médiuns e paranormais
estão certos quando dizem que podem nos colocar
em contato com as almas de entes queridos que
faleceram?
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8

Jesus é nosso Amigo.
Ele entende o que passamos quando perdemos um
ente querido no vale da sombra da morte.
Ele é tocado por nossa tristeza. Ele já passou por
isto. Portanto, vamos buscar a Jesus para descobrir o
que Ele declarou sobre a morte, ressurreição e vida
eterna.
Se foi Jesus quem disse, eu confio totalmente. Está
resolvido. Podemos concordar nisso?
Você não é grato a Jesus?
Ele se comove com a nossa tristeza.

9

10

(Texto: João 11:35)
No funeral de um amigo, a Bíblia diz que Jesus
chorou.
João 11:35.
Ele mesmo passou pelo vale da sombra da morte.
(Texto: Apocalipse 1:17, 18)
... Não temas; eu sou o primeiro e o último.

11

e Aquele que vive; estive morto, mas eis que estou
vivo pelos séculos dos séculos

12

13

2

e tenho as chaves da morte e do inferno.
Apocalipse 1:17, 18.
E tem mais: Jesus é o Doador da vida.
Ele veio para que nós pudéssemos ter uma nova
vida, e vida abundante.
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14

(Texto: João 10:10)
... Eu vim para que tenham vida e a tenham em
abundância.
João 10:10.
Ele nos promete uma vida totalmente restaurada,
para sempre.
... Eu vim para que tenham vida e a tenham em
abundância.

15
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(Texto: João 1:1, 3)
No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com
Deus, e o Verbo era Deus.
16

Todas as coisas foram feitas por intermédio dEle, e,
sem Ele, nada do que foi feito se fez.
João 1:1, 3.
17

(Texto: Colossenses 1:16)
Pois, nEle, foram criadas todas as coisas... Tudo foi
criado por meio dEle e para Ele.
Colossenses 1:16.
18

É importante, a esta altura, revisar o que
aprendemos até aqui nesta série de estudos.
Jesus deixou claro que a morte não é vida, nem é
uma continuação da vida em outra forma.
19

20

(Texto: João 11:11)
Falando de Seu amigo, que morrera, Jesus disse:
Nosso amigo Lázaro adormeceu...
João 11:11.
Ele estava falando de um homem que estava morto.
Note como Jesus descreve a morte: como um sono.
Esta é a comparação que a Bíblia faz com a morte.
3

14 – Vozes do Além

21

22

(Texto: João 11:14)
Para que seus discípulos não O entendessem mal,
Jesus acrescentou com clareza inequívoca: Lázaro
morreu. João 11:14.
Lázaro não estava vivo em outra forma de vida.
Ele estava morto, e seu corpo estava num túmulo.
Jesus ensinou claramente que não há vida após a
morte -- a não ser através da ressurreição -- e deixou
absolutamente claro que a ressurreição ainda está
no futuro.
(Texto: João 6:40)
De fato, a vontade de meu Pai é que todo homem
que vir o Filho e nEle crer

23

tenha a vida eterna; e Eu o ressuscitarei no último
dia.
João 6:40.
24

25

Nossos corações ficam emocionados quando
ouvimos falar da segunda vinda de Jesus. Seu
propósito é claro, e esclarece muito o assunto sobre
a vida e a morte.
Por que Ele voltará?
(Texto: João 14:1-3)
Não se turbe o vosso coração; credes em Deus, crede
também em Mim.

26

Na casa de Meu Pai há muitas moradas. Se assim não
fora, Eu vo-lo teria dito. Pois vou preparar-vos lugar.

27

4
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E, quando Eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos
receberei para Mim mesmo,

28

para que, onde Eu estou, estejais vós também.
João 14:1-3.

29

Jesus descreveu com detalhes este momento tão
significativo:
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30

(Texto: Mateus 24:30, 31)
Então, aparecerá no céu o sinal do Filho do homem;
todos os povos da terra se lamentarão
31

e verão o Filho do homem vindo sobre as nuvens do
céu, com poder e muita glória.

32

E Ele enviará os Seus anjos, com grande clangor de
trombeta, os quais reunirão os Seus escolhidos, dos
quatro ventos,
33

de uma a outra extremidade dos céus.
Mateus 24:30, 31.

34

Por que a trombeta? Por que os anjos?

35
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36

Para acordar os eleitos do sono da morte, e reuni-los
para levá-los ao céu, para o lugar que Jesus preparou
para aqueles que O amam.
A vinda do Senhor é descrita com detalhes
inconfundíveis:
(Texto: I Tessalonicenses 4:13-18)
Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes
com respeito aos que dormem,

37

para não vos entristecerdes como os demais, que
não têm esperança.

38

Pois, se cremos que Jesus morreu e ressuscitou,
assim também Deus, mediante Jesus, trará, em Sua
companhia, os que dormem.
39

Ora, ainda vos declaramos, por palavra do Senhor,
isto: nós os vivos, os que ficarmos

40

até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos
os que dormem.

41

Porquanto o Senhor mesmo, dada a Sua palavra de
ordem, ouvida a voz do arcanjo,

42

e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e
os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro.
6
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depois, nós, os vivos, os que ficarmos, seremos
arrebatados juntamente com eles, entre nuvens, para
o encontro do Senhor nos ares,
44

e, assim, estaremos para sempre com o Senhor.

45

Consolai-vos, pois, uns aos outros com estas
palavras.
I Tessalonicenses 4:13-18

Note, por favor, três importantes verdades
expressadas aqui:

47

1. Está de acordo com as próprias palavras de Jesus.
Foi isto que o próprio Jesus ensinou, e, portanto,
fecha esta questão para nós.
48

49

2. Aqueles cristãos que estiverem vivos quando
Jesus voltar, serão arrebatados junto com os que
forem ressuscitados dos mortos, na segunda vinda
de Jesus.
Os vivos não irão antes daqueles que dormiram no
Senhor, nem as pessoas que morreram nos
precederão subindo ao céu, um por um, no momento
da morte.

7
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50

51

52

53

3. Sono é a palavra usada por Jesus e Paulo para
descrever a morte antes da ressurreição: Dormem no
Senhor.
Jesus deixa muito claro que a morte não é uma vida
consciente.
Não há qualquer tipo de consciência na morte. A
consciência é uma função da mente, e, na morte, a
mente pára de funcionar.
(Texto: Eclesiastes 9:5)
A Bíblia deixa isto bem claro: Porque os vivos sabem
que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa
nenhuma.
Eclesiastes 9:5
O que sabem os mortos? Nada. Portanto, é
impossível que os mortos se comuniquem com os
vivos.
De onde vem, então, a crença de que uma pessoa
vive após a morte?
(Texto: Jó 7:9, 10)
A Bíblia nos instrui quanto ao estado inconsciente
do homem na morte. Jó declarou explicitamente: Tal
como a nuvem se desfaz e passa, aquele que desce à
sepultura jamais tornará a subir. Jó 7:9.
Nunca mais tornará à sua casa, nem o lugar onde
habita o conhecerá jamais. Jó 7:10.

54

55

8

A crença vem do próprio Satanás.
No Jardim do Éden, ele enganou a Eva e fez com que
ela e seu marido perdessem o lar que tinham, e,
eventualmente, a própria vida.
Satanás realizou uma sessão espírita com Eva,
usando a serpente como médium através de quem
falou. Ele é o mestre do engano.
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(Texto: Gênesis 3:4)
Ela acreditou na mentira de Satanás: ... Certamente
não morrereis.
Gênesis 3:4
56

(Texto: Gênesis 2:17)
Esta mentira estava em direta oposição à verdade de
Deus: ... Certamente morrereis. Gênesis 2:17.
Esta é a questão: Em quem creremos?
57

Os médiuns dizem (e isto é repetido por milhares de
paranormais e espiritualistas ao redor do mundo): É
possível comunicar-se com os mortos.
Isto está correto? É possível? Não.

59

A partir dos ensinamentos de Jesus, podemos saber
com certeza que os vivos não podem comunicar-se
com os mortos. Por que não? Por que os mortos
nada sabem.
Estão dormindo o inconsciente sono da morte. Você
pode estar se perguntando -- e com certa apreensão,
se tem estado comunicando-se com espíritos -Se os mortos não estão conscientes, quem são os
'espíritos' que falam aos vivos?

60

A Bíblia deixa claro quem eles são.

61

(Texto: Apocalipse 16:13, 14)
Então, vi sair da boca do dragão [Satanás], da boca
da besta e da boca do falso profeta
62
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três espíritos imundos semelhantes a rãs;

63

porque eles são espíritos de demônios, operadores
de sinais, e se dirigem aos reis do mundo inteiro

64

com o fim de ajuntá-los para a peleja do grande Dia
do Deus Todo-poderoso.
Apocalipse 16:13, 14
65

A Bíblia ainda revela mais: não apenas quem eles
são, mas de onde vêm.

66

(Texto: Apocalipse 12:7-9)
Houve peleja no céu. Miguel e os seus anjos
pelejaram contra o dragão. Também pelejaram o
dragão e os seus anjos;
67

todavia, não prevaleceram; nem mais se achou no
céu o lugar deles.

68

E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que
se chama diabo e Satanás, o sedutor de todo o
mundo,
69

sim, foi atirado para a terra, e, com ele, os seus
anjos.
Apocalipse 12:7-9
70
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71

72

Isto deveria ser suficiente para fazer você se arrepiar
e tremer; suficiente para que você se certifique de
que está bem distante destes espíritos.
Se você crê que os mortos estão vivos, está dando
uma abertura ao engano que pode levar à sua
perdição, porque você não viu nada ainda!
Deus, em Sua palavra, claramente condenou o
espiritismo, e proibiu qualquer tentativa humana de
comunicar-se com os mortos.
Note o aviso que Deus deu a Seu povo, a respeito de
consultar pessoas que tentam falar com os mortos.
(Texto: Levítico 19:31)
Levítico 19:31: Não vos voltareis para os
necromantes, nem para os adivinhos; não os
procureis para serdes contaminados por eles.

74

Eu sou o Senhor.

75

(Texto: Deuteronômio 18:10-12)
Antes que o povo de Israel entrasse em Canaã,
recebeu instruções específicas: Não se achará entre
ti... feiticeiro;
76

nem encantador, nem necromante, nem mágico, nem
quem consulte os mortos.

77
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73

São anjos caídos! Amigo, tenha cuidado!
A coisa mais perigosa que você pode fazer é ter
qualquer coisa a ver com os espíritos. O único
propósito deles, eu repito, o único propósito deles é
enganá-lo e afastá-lo de Jesus, fazendo com que você
perca a salvação eterna.
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pois todo aquele que faz tal coisa é abominação ao
Senhor... Deuteronômio 18:10-12.
Deus sabia que as pessoas que consultavam os
mortos levariam Seu povo ao erro, então lhes disse:
78

(Texto: Êxodo 22:18)
A feiticeira não deixarás viver. Êxodo 22:18.

79

A experiência do Rei Saul, que consultou uma
médium espírita, demonstra a tolice de tentar falar
com os mortos.
80

(Texto: I Crônicas 10:13)
Assim, morreu Saul por causa da sua transgressão
cometida contra o Senhor...
81

e também porque interrogara e consultara uma
necromante. I Crônicas 10:13

82

O próprio Satanás tentará personificar a Jesus.

83

(Texto: II Coríntios 11:14)
E não é de admirar, porque o próprio Satanás se
transforma em anjo de luz.
II Coríntios 11:14.
84
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Eles são capazes de personificar qualquer pessoa
que já viveu.
É aterrorizante pensar que boas pessoas podem ser
enganadas assim, atraídas aos braços de Satanás
enquanto pensam que estão compartilhando alguns
momentos de ternura perto de um ente querido já
falecido!
Mas, as Escrituras revelam algo ainda mais sinistro.
O próprio Satanás buscará personificar a Jesus.
Você já imaginou quantas multidões serão
enganadas porque não sabem a verdade sobre a
segunda vinda de Jesus?
É de se admirar que Jesus tenha dado um alerta tão
incisivo sobre este assunto?
(Texto: Mateus 24:4, 5)
E Ele lhes respondeu: Vede que ninguém vos engane.

88

Porque virão muitos em Meu nome, dizendo: Eu sou
o Cristo, e enganarão a muitos.
Mateus 24:4, 5.
Esta questão é tão séria que
89

Jesus repetiu Seu alerta no mesmo sermão:

90
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Você já se perguntou como uma pessoa pode falar
com alguém que parece, fala e age como um ente
querido que já morreu?
A Bíblia diz que isto ocorre porque Satanás, e seus
anjos, são mestres do disfarce.
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(Texto: Mateus 24:23-25)
Então, se alguém vos disser: Eis aqui o Cristo! Ou: Eilo ali! Não acrediteis.
91

Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas
operando grandes sinais e prodígios para enganar,

92

se possível, os próprios eleitos.

93

Vede, que vo-lo tenho predito.
Mateus 24:23-25.
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Mas algum de vocês pode estar dizendo Eu já vi um
ente querido falecido depois da morte!

95

Outra ainda pode insistir: Eu falei com meu marido
depois que ele morreu.

96
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Outro ainda, Perdi meu filho num ataque terrorista,
mas ainda me encontro com ele, e ele me traz
conforto.
O que disse Jesus?
Que os mortos estão dormindo, e que espíritos
ENGANARIAM, se possível, os próprios eleitos.
Milhões serão enganados.
Por quê? Porque confiam mais em seus sentimentos,
sensações e experiências, que na Palavra de Deus.
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Por que os eleitos não serão enganados?
Porque crêem em Jesus.
Confiam na Palavra de Deus, em vez de confiarem
em seus sentidos, sentimentos e experiências.
98

Esta é a questão:

99

aceitaremos a verdade de Deus,

ou creremos na mentira de Satanás?

101
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Apenas aqueles que fortaleceram suas mentes com
as palavras da Bíblia serão capazes de levantar-se
contra a impressionante onda de engano que já está
começando a invadir o mundo.
Precisamos conhecer estas coisas e crer nelas, com
uma vontade férrea, e não permitir que quaisquer
experiências, sentimentos ou aparições nos afastem
da verdade.
Talvez você já tenha pensado sobre as experiências
de quase-morte, nas quais pessoas que foram
pronunciadas clinicamente mortas, reviveram

103

e relataram que se viram flutuando no quarto do
hospital e olhando para seus próprios corpos lá
embaixo;
104
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105

ou que viram uma luz brilhante e Jesus, ou um anjo,
que os chamava.
Alguns relatam até terem visto um ente querido
falecido, do outro lado da morte.
Só com a verdade da Palavra de Deus podemos
detectar o que é falso, protegendo-nos do engano.
Dizer, Ver é crer, e eu vou crer quando puder ver
com meus próprios olhos, é uma forma segura de
ser enganado.
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107

108

Podemos estar tomando uma decisão equivocada se
a basearmos em nossos sentidos, sentimentos ou
experiências, em vez de nos basearmos na Palavra de
Deus, a Bíblia.
Há inúmeras falsas crenças sobre a morte pelo
mundo afora.
Veja, por exemplo, a reencarnação.
Milhões crêem que quando uma pessoa morre, nasce
outra vez de outra forma, mas nunca se sabe qual é
esta forma. Pode ser um animal como uma vaca, rato
ou cobra.
Ou, poderia reencarnar como outra pessoa, com a
possibilidade de ser muito rico, ou pobre, ou um rei,
ou um mendigo, ou cego ou surdo, ou deficiente, ou
alguém que sofre uma grave doença.

109

110
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O hinduismo ensina que há uma Roda da Vida que
gira constantemente, e que, quando uma pessoa
morre, ela renasce e assim poderá voltar incontáveis
vezes a esta terra.
Muitas pessoas ficam afetadas por essa crença, sem
realmente conhecer a filosofia por trás dela.
Nessa crença o indivíduo não tem controle, nem
escolhar, nem poder de decisão.
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O objetivo não é uma vida consciente, com
personalidade, capacidade de escolha, alegria e
amizade.
Em vez disso, a pessoa eventualmente alcança o
Nirvana
Um estado de tranqüilidade, sem personalidade, sem
inteligência, sem memória.

112

Você não existe como pessoa, nem tem habilidade de
pensar e amar e sentir e ter alegria consciente.

O eu é absorvido pelo universo como uma gota de
água é absorvida pelo oceano, numa completa perda
de identidade.
114

115

O budismo é semelhante.
Entretanto, Buda ensinou que se podia sair da Roda
da Vida no final desta vida; não é preciso passar por
incontáveis círculos de renascimento se você tiver o
karma certo.
Através de um controle subconsciente da vontade,
diz o ensinamento, uma pessoa pode chegar a um
ponto, em sua vida, em que há uma cessação
completa do desejo.

116

Quando se alcança este estado de espírito e esse
nível físico, a pessoa vai diretamente da morte ao
Nirvana, onde é absorvido pelo universo como um
átomo entre todos os outros.
117
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Há também, nestas duas grandes religiões, a crença
de que o bem e o mal são poderes iguais, e existirão
durante toda a eternidade.
118

Na ilha de Bali, na Indonésia, existe a Dança Barong.

119

120

O Barong, vestido com uma fantasia que o faz
parecer um enorme ovo cozido, confronta-se com
seis homens armados com kris -- um tipo de punhal
curvo e muito afiado e letal. Eles usam algum tipo de
droga da região durante a cerimônia.
O Barong avança na direção deles, e eles se afastam.
Ele grita e vira-se, e os homens correm atrás dele,
dando golpes no ar e tentando atingí-lo.

121
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122

Isto baseia-se na crença de que a História é cíclica, e
se repete incansavelmente; a História não está
rumando para canto algum.
Não há um Deus eterno, de amor, que um dia
eliminará o mal, estabelecendo a justiça e a paz em
toda a terra.

19
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O Barong pára e vira-se para enfrentar os homens.
Eles param. Ele avança um passo, eles retrocedem
um passo.
Estes passos, para frente e para trás, são repetidos
vez após vez, até que os seis homens entram num
tal estado de transe que perdem o controle.
Não é raro que um ou mais deles joguem seus kris e
acabem atingindo algum dos espectadores por
engano.
A esta altura, os homens da vila vêm por trás destes
homens, e os agarram a força, colocando-os no chão
e jogando água neles, enquanto os mesmos se
contorcem.
De repente, eles sacodem a cabeça como se
estivessem saindo de um transe, levantam-se e
retiram-se para suas cabanas, enquanto o Barong
caminha na direção oposta.
O que significa isto?
É um festival religioso no qual os homens
dramatizam suas crenças.
O Barong representa Deus, e os seis homens
representam o mal. De acordo com a crença hindu,
há uma luta eterna entre o bem e o mal. Nenhum
dos dois vence; ficam sempre empatados.
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Sou muito grato a Jesus, Aquele que é a Ressurreição
e a Vida; e você?
Que maravilhosa esperança Ele nos traz!
O mal não prevalecerá.
A História não é cíclica; ela tem uma continuidade.
Toda a História está se encaminhando para o
momento em que Deus criará uma nova terra, para
pessoas reais. Um lugar sem pecado, doenças,
guerras, fomes, sofrimento ou morte.
(Texto: Apocalipse 21:1-4)
Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a
primeira terra passaram,

125

e o mar já não existe.

126

Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que
descia do céu, da parte de Deus,

127

ataviada como noiva adornada para o seu esposo.

128

Então, ouvi grande voz vinda do trono, dizendo: Eis
o tabernáculo de Deus com os homens.

129

Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus, e
Deus mesmo estará com eles.

130
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E lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já
não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem
dor,
131

porque as primeiras coisas passaram. Apocalipse
21:1-4.

132

(Texto: I Pedro 1:3, 4)
Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo,

134

que, segundo a sua muita misericórdia, nos
regenerou para uma viva esperança,

135

mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os
mortos,

136

para uma herança incorruptível, sem mácula,
imarcescível,

137
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133

Você não deseja tomar uma decisão ao lado de Jesus
e nascer de novo?
Isto não pode ser deixado para depois da morte, pois
então será tarde demais.
Não pode ser feito através de incontáveis
reencarnações em várias formas de vida, durante
milhões de anos.
É uma decisão para ser tomada hoje!
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reservada nos céus para vós outros.
I Pedro 1:3, 4.

138

Você pode ter vida eterna.
Esta é a certeza que Deus quer que você tenha hoje.

139

(Texto: I João 5:11, 12)
E o testemunho é este: que Deus nos deu a vida
eterna; e esta vida está no seu Filho.
140

141

Aquele que tem o Filho tem a vida; aquele que não
tem o Filho de Deus não tem a vida.
I João 5:11, 12.
Como poderemos saber? Como poderemos ter
certeza? A Palavra de Deus deixa muito claro.
(Texto: I João 5:13)
Estas coisas vos escrevi, a fim de saberdes que
tendes a vida eterna,

142
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a vós outros que credes em o nome do Filho de
Deus.
I João 5:13.
A questão que cada um de nós deve responder é:
Tenho a Jesus em minha vida?
Você pode tê-Lo agora mesmo.
(Texto: Apocalipse 3:20)
Ele diz: Eis que estou à porta [de seu coração] e bato;

144
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se alguém ouvir a Minha voz e abrir a porta,

145

entrarei em sua casa e cearei com ele, e ele, Comigo.
Apocalipse 3:20.

146

Abra a porta de seu coração agora, e convide-O a
entrar.
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15 – Atrasando o Relógio da Vida
Como Alcançar Saúde Total

1

2

Certo dia, um guia e um turista estavam saindo do
mosteiro.
Quando entraram na cesta e começaram a descer, a
corda encostou numa pedra muito afiada.
Nervoso, o turista perguntou: -- Com que freqüência
a corda é trocada?
-- Não se preocupe -- o guia respondeu num tom
tranquilo -- cada vez que uma se quebra, nós a
substituímos.

4

5

Como nesta história, milhares de pessoas se colocam
numa situação de risco em relação a saúde.
Eles esperam até que a saúde esteja por um fio,
como a corda da história; então, agarram-se
desesperados aos tratamentos, num último recurso
para recuperar a saúde.
Uma saúde perdida não é tão fácil de recuperar
quanto uma corda quebrada pode ser substituída.
Saúde não é questão de sorte, é uma questão de
escolha, de obediência às leis da natureza.

1
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3

Situado no topo de uma montanha, com a visão das
águas azuis do Mediterrâneo, está um antigo
mosteiro português.
A vista é de tirar o fôlego.
O cenário é deslumbrante.
Mas, há um problema: a única maneira de se chegar
ao topo da montanha é uma velha cesta de vime
amarrada a uma corda e erguida por um idoso
monge.
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Amigo, você pode se dar ao luxo de ter uma saúde
frágil? Gastam-se milhões de reais, a cada ano, com
tratamentos médicos.
A doença é uma das coisas mais caras do mundo!
Quanto vale, então, ter saúde?
Pergunte a um paciente terminal com câncer ou a
um portador do vírus da AIDS.
Pergunte aos pais de uma criança que está morrendo
de leucemia ou a uma pessoa idosa deformada pela
artrite.
Eles lhe dirão que a boa saúde não tem preço. Que é
uma bênção nunca totalmente apreciada até que seja
perdida!
Quanto vale um ano de vida, ou mesmo um dia?
Conta-se que a Rainha Elizabeth I suspirou no seu
leito de morte:
Todas as minhas posses por um pouco mais de
tempo!
Mas, a saúde é algo que não se pode comprar com
dinheiro.
Você sabia, no entanto, que é possível viver mais e
melhor, simplesmente seguindo princípios básicos
de saúde?
O Dr. Breslow da UCLA (Universidade da Califórnia,
Los Angeles) realizou uma pesquisa durante nove
anos.
Ele fez sete perguntas a 7.000 pessoas, sobre seus
hábitos de saúde e, então, observou esses pacientes,
comparando os que tinham bons hábitos de saúde
com os que não tinham.
Aqui estão as sete perguntas que ele fez:

10
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1. Você fuma?
2. Você toma bebidas alcoólicas, e, em caso positivo,
quanto?
3. Você faz exercícios regularmente?
11
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4. Quantas horas você dorme por noite?
5. Quanto você pesa?
6. Você toma desjejum regularmente?
7. Você tem o hábito de comer entre as refeições?
Todos os que tinham bons hábitos de saúde em
relação a estas sete perguntas viveram uma média
de 11,5 anos (onze anos e meio) a mais do que
aqueles que não os tinham.
Quanto você daria por 11,5 anos (onze anos e meio)
a mais de vida?
O que você vai ouvir a partir de agora poderá
acrescentar muitos anos à sua vida; anos felizes e
saudáveis.
Você acha que vale a pena ouvir com atenção?
Muitas pessoas se surpreendem ao saber que Deus
preocupa-Se com a nossa saúde e felicidade.
(Texto: III João 1:2)
Amado, acima de tudo, faço votos por tua
prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua
alma.
III João 2.
(Texto: João 10:10)
Jesus disse: ... Eu vim para que tenham vida e a
tenham em abundância.
João 10:10

15

Jesus quer que tenhamos uma vida feliz, alegre e
saudável.
Ele quer que vivamos a vida em sua plenitude!
16
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É possível saber como ter boa saúde? É sim!
Muitos não sabem que Deus nos deixou, na Bíblia,
importantes regras e orientações a respeito de um
viver saudável.
17
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Por décadas, o estilo de vida dos judeus ortodoxos
tem interessado muito os pesquisadores da área de
saúde.
A taxa de mortalidade por câncer é muito menor do
que a de outros povos, e eles são menos susceptíveis
a outras doenças graves.
Será que os judeus têm um fator hereditário que os
torna imunes às principais doenças fatais?
É interessante notar que quando os judeus passam a
alimentar-se como os outros, a taxa de câncer, bem
como de outras doenças, fica igual à das outras
pessoas.
Foi verificado que o segredo está em seus hábitos de
saúde, nutrição e estilo de vida.
(Video: 10 seg) Quando Deus tirou os israelitas do
Egito, ensinou-lhes algumas regras de saúde muito
importantes.
Depois de apresentar Seu plano ideal de saúde, Ele
fez uma incrível promessa para aqueles que
seguissem Suas instruções.
(Texto: Êxodo 15:26)
Ele disse: Se ouvires atento a voz do Senhor, teu
Deus, e fizeres o que é reto diante dos Seus olhos,

21

e deres ouvido aos Seus mandamentos, e guardares
todos os Seus estatutos,

22
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nenhuma enfermidade virá sobre ti, das que enviei
sobre os egípcios; pois Eu Sou o Senhor, que te sara.
Êxodo 15:26.
Ele também disse:
23

(Texto: Êxodo 23:25)
Servireis ao Senhor, vosso Deus, e Ele abençoará
vosso pão e a vossa água.
24
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E tirará do vosso meio as enfermidades.
Êxodo 23:25.
Você percebe o alcance disto?
Se nós seguirmos as instruções do Senhor, o efeito
da doença pode ser revertido!
Essa é uma informação preciosíssima!
Que promessa maravilhosa!
Comentando o cumprimento desta promessa, o
salmista nos diz,

26
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(Texto: Salmos105:37)
... e entre as suas tribos não havia um só inválido.
Salmos 105:37.
Bem você diria, provavelmente os egípcios não
tinham as mesmas doenças que temos hoje.
Você está enganado!
Uma equipe de especialistas de todo o mundo
reuniu-se em 1975 com o propósito de realizar uma
autópsia numa múmia egípcia no museu da Escola
de Medicina de Manchester (Inglaterra).
Essa múmia datava de 1990 a.C.
(Video: 1 seg) As descobertas foram notáveis.
Os antigos egípcios sofriam de muitas doenças
comuns ao homem moderno:

29
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(Video: 6 seg) Doenças do coração, câncer, doenças
vasculares, artrite,

30

(Video: 6 seg) hepatite, tétano, triquinose,
trismo, e outras.

31

Embora o Egito fosse o centro acadêmico e cultural
da época de Moisés, seus conhecimentos médicos e
os remédios utilizados eram semelhantes aos usados
pelos curandeiros de hoje!
32
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Em 1552 a.C., não muito antes do nascimento de
Moisés, foi escrito, no Egito, um famoso livro médico
chamado O Papiro Ebers.
Esse livro contém uma lista de remédios ou curas
para uma série de doenças infecciosas e acidentes.
Não creio que você queira usar muitos deles.
Para retirar farpas da carne, era recomendado
esfregar sangue de minhoca e esterco de cavalo no
ferimento.
Não é de admirar que o trismo tenha causado tantas
mortes!
Para picada de cobra: beber água derramada sobre
um ídolo.
Calvície? Esfregar sobre o couro cabeludo um tônico
feito à base de casco de cavalo, flores de tâmaras e
pata de cachorro cozida em óleo.

35
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A Bíblia nos conta que Moisés foi educado em toda a
sabedoria egípcia (Atos 7:22).
Seus escritos são cheios de instruções a respeito de
higiene sanitária, quarentenas, higiene pessoal e
nutrição, mas, em nenhum momento ele prescreveu
qualquer uma das curas mencionadas no Papiro
Ebers.
Como Moisés aprendeu esses maravilhosos
princípios e orientações de saúde?
Com Deus!

37
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Os princípios de saúde dados por Deus e ensinados
por Moisés depois do Êxodo, fez com que esses
males fossem controlados.
Milhões de vidas foram salvas quando os médicos
procuraram os líderes da igreja em busca de ajuda
para combater aquelas doenças.
George Rosen escreveu: A igreja assumiu a liderança,
já que os médicos não podiam fazer nada.

39

A igreja tomou como guia o conceito de contágio
descrito no Antigo Testamento...

40

Esses conceitos, e suas conseqüências práticas, estão
definidos com grande clareza no livro de Levítico.
–George Rosen, M.D., History of Public Health
(História da Saúde Pública), pp. 63-65.
41
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A peste bubônica e a lepra foram duas das mais
terríveis pragas da Idade Média.
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Que pena que 60 milhões de pessoas tenham
morrido em conseqüência dessas pragas, quando os
princípios bíblicos de saúde estavam disponíveis
todo aquele tempo!
42
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Deus projetou o nosso corpo.
Ele sabe como podemos evitar doenças e manter o
corpo em boas condições!
Deus deu ao homem um corpo notável, com
possibilidades quase ilimitadas.
O corpo tem muitos órgãos delicados.
Deus nos fez, e sabe exatamente o que é necessário
para nos manter saudáveis e com boa saúde.

44

Um jovem comprou um carro zero com o dinheiro
que economizara durante anos.

45

Ele recebeu o manual do fabricante que dizia como
devia cuidar de seu carro novo para mantê-lo
funcionando por muitos anos.
46

47
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Era um carro muito caro, por isso seria de se
imaginar que o dono leria atentamente as instruções.
Mas ele não o fez.
A única coisa em que conseguia pensar era em
quantos segundos seria capaz de chegar a 100
kilômetros por hora.
Ele gostava de dirigir em alta velocidade, e, em
seguida, pisar no freio para ver quão rápido o carro
parava.
Ele gostava de escutar os pneus cantarem.
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48

Você pode imaginar o final da história, não?
Pois é; não demorou muito e o carro precisou de
reparos.
Será que não fazemos o mesmo com o maravilhoso
corpo que Deus nos deu?
Seria muito bom seguirmos Suas instruções!
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Aquele dono não verificou o óleo, nem a água, nem
os pneus, porque tudo isso tomava muito tempo.
Ele não podia gastar seu precioso tempo com coisas
tão elementares.
Ele queria estar ao volante, dirigindo para onde
quisesse, de preferência passando por lugares onde
muitas pessoas pudessem vê-lo.

Uma internação hospitalar pode acabar com as
economias de uma vida inteira.

50

51

Vale a pena voltar ao Jardim do Éden e lembrar
algumas das coisas que Deus ensinou a Adão e Eva
sobre a saúde.
Um Regime Alimentar Saudável
Antes do pecado, Deus deu a Adão e Eva uma dieta
perfeita para manter e promover a saúde deles.
(Texto: Gênesis 1:29)
E disse Deus ainda: Eis que vos tenho dado todas as
ervas que dão semente e se acham na superfície de
toda a terra,

52

e todas as árvores em que há fruto que dê semente
isso vos será para mantimento.
Gênesis 1:29.
53
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Em linguagem moderna, nós diríamos que eles
comiam frutas, grãos e nozes.

54

55

56

57

58

10

Essa era sua comida.
Deus também lhes deu a Árvore da Vida, por meio
da qual complementou sua dieta de forma que
tivessem saúde e juventude eternas.
Após o pecado de Adão e Eva, Deus impediu seu
acesso à Árvore da Vida e acrescentou as verduras
ao regime alimentar do casal.
(Texto: Gênesis 3:18)
E tu comerás a erva do campo.
Gênesis 3:18.
As ervas, juntamente com as frutas, grãos, e nozes,
formavam a dieta do ser humano até o Dilúvio
Era uma boa dieta? Com certeza!
Considere o seguinte: as pessoas daquela época,
viviam centenas de anos.
(Texto: Gênesis 5:27)
O homem que mais viveu na terra foi Matusalém:
Todos os dias de Matusalém foram novecentos e
sessenta e nove anos; e morreu.
Gênesis 5:27.
Após o dilúvio, o período de vida do homem
começou a diminuir.
O filho de Noé, Sem, viveu 600 anos; seu neto 239
anos; seu bisneto 175 anos.
No tempo do Rei Davi, o período de vida do homem
havia caído para 70 anos!
É uma grande queda, você não diria?
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A vegetação foi grandemente reduzida pelo Dilúvio.
Quando saíram da arca, Noé e seus familiares
estavam com um estoque de alimento muito baixo.
Foi só então que Deus permitiu que Noé e sua
família comessem carne de animais como uma saída
de emergência.
Mas, nem todas as plantas e animais eram próprios
para a alimentação.
Deus deu diretrizes sobre o que seria próprio ou
impróprio para o homem comer:
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Ele fez distinção entre animais limpos e imundos.
Deus até instruíra Noé a respeito de quais animais
deveria levar com ele na arca e quantos de cada
espécie:
60

(Texto: Gênesis 7:2)
De todo animal limpo levarás contigo sete pares: o
macho e sua fêmea;
61

mas dos animais imundos, um par: o macho e sua
fêmea.
Gênesis 7:2
62

Fica claro que Noé sabia quais animais Deus
considerava limpos ou imundos.

63

64

Mais tarde, quando Deus livrou os israelitas da
escravidão no Egito, Ele lhes deu princípios
alimentares para protejer a saúde e promover a
longevidade.
Deus identificou quais animais eram limpos e quais
eram impróprios para se comer:

11
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(Texto: Deuteronômio 14:6)
Todo animal que tem unhas fendidas,

65

66

e o casco se divide em dois, e rumina, entre os
animais, isso comereis.
Deuteronômio 14:6.
Note que essa diretriz é bem fácil de ser lembrada.
São duas características: 1) unhas fendidas, e 2)
animal que rumina.
(Video: 14 sec) Alguns dos animais limpos, de
acordo com os versos 4 - 6:
boi, ovelha, cervo, cabra, cabra selvagem, antílope,
vaca e gazela.

67

68

(Video: 10 sec) Animais imundos que não devem ser
comidos, de acordo com os versos 7 e 8, incluem o
camelo, coelho, suínos e texugos.
Você lembra das duas diretrizes?
Se o animal tem as unhas fendidas e rumina, ele
pode ser comido.
É importante lembrar que alguns ruminam, mas não
têm as unhas fundidas.
Por exemplo, o porco tem as unhas fendidas, mas
não rumina, por isso é imundo.
A Bíblia apresenta várias instruções específicas
sobre os suínos:

69

(Texto: Levítico 11:7, 8)
Também o porco, porque tem unhas fendidas e o
casco dividido, mas não rumina; este vos será
imundo.
70
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Da sua carne não comereis, nem tocareis no seu
cadáver. Estes vos serão imundos.
Levíticos 11:7, 8.
Muitos desses animais que Deus alistou como
imundos são animais que comem restos.
Ele sabe que carnes são saudáveis e quais podem
transmitir doenças.

72

73

74

75

O porco é um animal que come restos de comida.
Esses restos, bem como lixo que o porco come, são
digeridos e assimilados pelo organismo em questão
de horas.
A vaca, por outro lado, tem um complexo sistema
digestivo.
Leva 48 horas para sua comida ser assimilada pelo
organismo.
Ela também tem um sistema de eliminação mais
complexo, o qual remove de seu sistema digestivo,
muitas impurezas.
O porco é, facilmente, infectado por larvas de
triquina.
Quando uma pessoa come carne de porco infectada,
o cisto que envolve a larva é dissolvido.
A larva, então, se fixa na parede intestinal e se
multiplica.
Essas larvas entram na circulação sangüínea e são
levadas para outras partes do corpo.
A triquinose pode ser uma doença fatal, dependendo
do número de larvas ingeridas. A doença pode ser,
erroneamente, diagnosticada como artrite ou
intoxicação intestinal.

13
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(Texto: Salmos 84:11)
... Nenhum bem sonega aos que andam retamente.
Salmos 84:11
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76

Autópsias revelaram que muitas múmias de pessoas
que viveram nos dias de Moisés, estavam infectadas
com larvas de triquina!
Deus sabe o que é melhor; é melhor não tocarmos
nessa carne!
Deus também deu instruções sobre os peixes:
(Texto: Deuteronômio 14:9, 10)
Isto comereis de tudo o que há nas águas: tudo o
que tem barbatanas e escamas.

77

Mas tudo o que não tiver barbatanas nem escamas
não comereis; imundo vos será.
Deuteronômio 14:9, 10.
78

A orientação é bem clara, e note que, outra vez, há
duas diretrizes que facilitam a memorização:

79

1) Têm barbatanas, e

80

2) têm escamas.
Você lembra de frutos do mar que são comidos no
mundo todo e que não tem barbatanas nem
escamas?
81

O governo norte-americano pediu que o Dr. Bruce
Hallsted, da Universidade de Loma Linda, fizesse
uma pesquisa para determinar quais peixes eram
bons para o consumo humano e quais não eram.
82
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(Texto: Deuteronômio 14:9)
Isto comereis de tudo o que há nas águas: tudo o
que tem barbatanas e escamas. Deus sabia como e
de que eram feitos, e porque podemos ou não comer
certas coisas.
E quanto às aves? você pode estar se perguntando.
A Bíblia nos dá importantes instruções:

85

(Texto: Deuteronômio 14:11, 12)
Toda ave limpa comereis.

86

Estas, porém são as que não comereis:...
Versos 11, 12.

87

(Video: 14 sec) Deus continua Sua lista:
urubu, milhano, águia, falcão, corvo, avestruz,
coruja, cegonha, garça, morcego, e outros da mesma
espécie.
88

(Texto: Deuteronômio 14:19)
E então disse Deus, Também todo inseto que voa vos
será imundo; não se comerá.
Verso 19.
89
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84

Membros das forças armadas que sofrem naufrágios
ou estão perdidos em áreas desertas, precisam saber
que peixes são impróprios e quais podem comer
para sobreviver.
Ao término do trabalho, o Dr. Hallsted concluiu que
a regra a ser seguida pelos homens da marinha e
exército eram as mesmas que Deus havia dado aos
israelitas 3.500 anos atrás:
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(Texto: Levítico 3:17)
Deus deu instruções mais detalhadas: Estatuto
perpétuo será durante as vossas gerações, em todas
as vossas moradas:
90

gordura nenhuma nem sangue jamais comereis.
Levítico 3:17.

91

92

Os judeus ortodoxos ainda seguem essas instruções
até hoje.
Quando matam um animal, ele é pendurado de
cabeça para baixo de forma que o sangue todo
escorra.
Então, o animal é cortado e os cortes são colocados
numa solução com sal para retirar o resto do
sangue.
A gordura é cortada e não é consumida.
Por muitos anos pensou-se que a proibição de comer
gordura ou sangue era apenas uma restrição
cerimonial dada por Deus.

93

No entanto, pesquisas modernas confirmam a
sabedoria da orientação de Deus.

94

Sabemos que o sangue carrega impurezas, germes,
vírus, e resíduos do corpo.
Muitas doenças são passadas através do sangue.
95

Também sabemos que a gordura saturada, como a
encontrada em produtos derivados do leite e carne,
causa elevação do nível de colesterol no sangue, um
importante fator nas doenças vasculares e cardíacas.
96
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Exercícios para a Saúde
A Bíblia diz que após ter criado Adão e Eva, Deus
lhes deu trabalho e atividade física:
97

(Texto: Gênesis 2:15)
Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou
no jardim do Éden para o cultivar e o guardar.
Gênesis 2:15.
98

99

O exercício melhora o tônus dos músculos e vasos
sangüíneos.

100

Os pulmões se tornam mais eficientes, capazes de
processar mais ar com menos esforço.

101

102

O coração fica mais eficiente, bombeando mais
sangue a cada batida. O oxigênio, que produz
energia, é levado aos tecidos, melhorando a condição
geral do corpo.
Após o pecado de Adão e Eva, Deus aumentou a
carga de atividade física do casal.
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O exercício proteje o corpo de muitas doenças! Um
corpo inativo se deteriora.
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103

(Texto: Gênesis 3:19)
Deus disse, No suor do rosto comerás o teu pão, até
que tornes à terra...
Gênesis 3:19.
Ele também disse que a terra seria amaldiçoada e
que teria espinhos e cardos e que "em fadigas
obterás dela o sustento durante os dias de tua vida."
Versos 17, 18
Deus sabia que o homem precisava de exercício, e
não apenas por uma questão física, mas também
para manter a mente ocupada.
Diz-se: mente desocupada, oficina de Satanás.

104

105

(Texto: Êxodo 20:9)
Deus disse, Seis dias trabalharás e farás toda a tua
obra. Êxodo 20:9.
Se todos trabalhassem seis dias por semana, talvez
estivessem muito cansados para meterem-se em
encrencas!
O Nosso Corpo é o Templo do Espírito Santo.
A importância no cuidado de nosso corpo só será
entendida quando aceitarmos quão importante isso
é para Deus.

106

(Texto: I Coríntios 6:19, 20)
O apóstolo Paulo disse: Acaso não sabeis que o
vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está
em vós,
107

o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de
vós mesmos?

108

Porque fostes comprados por preço. Agora, pois,
glorificai a Deus no vosso corpo.
I Coríntios 6:19, 20.
18
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110

(Texto: I Coríntios 10:31)
Portanto, quer comais, quer bebais ou façais outra
coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus.
I Coríntios 10:31
Cada pessoa que verdadeiramente ama a Deus terá o
cuidado de não fazer nada que destrua ou corrompa
seu corpo.
(Texto: I Coríntios 3:17)
Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o
destruirá;

112

113

porque o santuário de Deus, que sois vós, é sagrado.
I Coríntios 3:17.
Talvez você esteja se perguntando de que formas
alguém corrompe seu corpo.
Paulo alista algumas coisas que precisamos evitar:
(Texto: I Coríntios 6:9, 10)
... Não vos enganeis: nem impuros, nem idólatras,
nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas,

114

115

nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem
maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de
Deus.
I Coríntios 6:9, 10.
A Bíblia cita a imoralidade e a perversão como
práticas que corrompem o corpo.
Também menciona a embriaguez.
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O homem é propriedade de Deus pela criação e pela
redenção.
O preço que Deus pagou por nós foi o sacrifício de
Seu Filho no Calvário.
Como foi redimido por tal preço, o homem deveria
glorificar a Deus em tudo o que faz.
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(Texto: Provérbios 20:1)
Salomão escreveu: O vinho é escarnecedor, e a
bebida forte, alvoroçadora; todo aquele que por eles
é vencido não é sábio.
Provérbios 20:1.
(Texto: Provérbios 23:31-33)
E novamente: Não olhes para o vinho, quando se
mostra vermelho, quando resplandece no copo e se
escoa suavemente.

117

Pois ao cabo morderá como a cobra e picará como o
basilisco.

118

Os teus olhos verão coisas esquisitas, e o teu
coração falará perversidades.
Provérbios 23:31-33.
119

O alcoolismo é um dos maiores problemas de saúde
no mundo.
Mais da metade dos acidentes automobilísticos são
causados por motoristas ou pedestres alcoolizados.
120

Em mais da metade dos assassinatos, ou o assassino,
ou a vítima, ou ambos, beberam!

121

O alcoolismo prejudica a assimilação de vitaminas
pelo corpo, e o açúcar das bebidas alcoólicas, assim
como dos refrigerantes em geral, diminui a
habilidade do corpo de lutar contra infecções.
122
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123

O fígado do alcoólatra aumenta e as chances de
morrer de cirrose hepática são muito maiores.
A expectativa de vida diminui em, pelo menos, 12
anos.
De acordo com estatísticas recentes, uma em cada
dez pessoas que toma o primeiro drinque se torna
um alcoólatra.

124

e mães que bebem têm um percentual bem maior de
filhos com defeitos congênitos.
Mas, os cristãos consideram outras conseqüências
ainda mais graves.
125

126

Para ter completo controle de suas mentes e evitar
as tentações de Satanás, os cristãos sabem que não
podem tomar bebidas alcoólicas.
Eles não podem se dar ao luxo de prejudicar seu
discernimento ou perder a capacidade de distingüir
entre o certo e o errado!
Pouco antes de morrer, Jesus recusou a mistura
anestesiante (vinagre e fel) que os soldados Lhe
ofereceram para aliviar a dor.

127

Apesar de estar sofrendo dores cruciantes, Ele não
aceitou nada que entorpecesse Sua mente, mesmo
no momento da morte.
128
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Pesquisas atuais demonstram que muitas células do
cérebro morrem assim que o álcool entra na corrente
sangüínea. Os pais
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129

Inúmeros outros hábitos prejudicam a boa saúde.
Os fumantes têm mil vezes mais chances de morrer
de câncer do pulmão do que aqueles que nunca
fumaram.
E o câncer não é a única doença fatal causada pelo
tabaco.
As chances de um fumante morrer de doenças
cardíacas são 103 por cento maiores que as de quem
nunca fumou regularmente.
O enfisema pulmonar mata mais de 55.000 pessoas
por ano!
A nicotina também causa estreitamento das artérias.

130

131

A combinação de gordura depositada nas veias com
o estreitamento das artérias, impede que os vasos
sangüíneos forneçam sangue em quantidade
suficiente para o coração, as extremidades do corpo
e outros órgãos.
Quando isso acontece, o surgimento de um simples
coágulo nos vasos sangüíneos obstruidos pode
causar um ataque cardíaco ou derrame.
O fumante também sofre de senilidade precoce por
causa da diminuição de oxigênio no cérebro.

132

As mulheres que fumam durante a gestação estão
danificando os vasos sangüíneos de seus bebês.
A morte de recém nascidos é 27 por cento maior em
filhos de mães fumantes.
133

O fumo contribuiu para a morte de mais de 500.000
pessoas só nos Estados Unidos, no ano passado.

134
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(Texto: Êxodo 20:13)
Deus disse: Não matarás. Êxodo 20:13.
Quantas pessoas estão matando a si mesmas como
resultado do que comem, bebem e fumam?
135

Diz-se que as armas suicidas mais comuns são as
facas, os garfos e as colheres.
Talvez devêssemos acrescentar os copos e as
garrafas!
136

O chá preto e as colas também contêm cafeína.
Todas essas bebidas estão ligadas a doenças do
coração, desordens neurológicas e câncer da bexiga.
138

139

Se você conhecesse alguém que precisasse correr só
para injetar umas gramas de cafeína nas veias a cada
quatro horas, você o chamaria de viciado.
No entanto, quantas pessoas estão fazendo a mesma
coisa com o café e as colas?
A verdadeira temperança significa evitar o uso de
qualquer coisa que seja prejudicial e usar
moderadamente aquilo que é bom.

140

Muitas pessoas consomem quantidades exageradas
de alimentos saudáveis!
Isso leva a outro grande problema de saúde que
ataca muitos em várias partes do mundo.
141
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137

A cafeína, a droga que está presente no café, é
classificada na literatura médica tanto como um
estimulante quanto um veneno.
Harold Shryock, M.D., You and Your Health, (Você e
Sua Saúde) vol. 1 p. 413.
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Avalia-se que para cada quilo de gordura do corpo é
necessário um quilômetro de vasos sangüíneos.

142

E, o coração precisa bombear sangue através de todo
esse sistema adicional de vasos.
Harold Shryock, M.D., You and your Health, (Você e
Sua Saúde) vol. 1, p. 395.
143

Nas pessoas com peso acima do normal, o coração,
rins, fígado e pulmões trabalham em dobro.
Pessoas obesas sofrem de dezesseis doenças que
não costumam acometer os mais magros.
144

145

146

147
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Deus quer que cuidemos de nosso corpo para que
possamos desfrutar melhor a vida.
Ele quer que sejamos seres morais, responsáveis e
alegres.
Deseja que tenhamos vida em abundância.
Quanto tempo de vida teremos e quão saudáveis
seremos, dependerá de como nós seguiremos Suas
instruções.
Repouso e Relaxamento
Jesus acreditava em tirar uns dias de férias e se
distanciar das pressões.
Após um dia difícil em contato com as multidões,
Jesus dizia aos discípulos:
(Texto: Marcos 6:31)
... Vinde repousar um pouco, à parte, num lugar
deserto...
Marcos 6:31.
Jesus quer que equilibremos os momentos de
trabalho com os de repouso.
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É por isso que nos deu o sábado.
Deus sabe que precisamos esquecer nossos
problemas e nosso trabalho, e passar tempo com Ele.
148

149

Seja onde for, o fato é que você precisa encontrar
um lugar que seja longe das multidões, e das
cidades barulhentas.
Se você puder divertir-se um pouco, muito melhor!
150

Sim, Deus quer que você tenha um pedaço do céu
aqui na Terra, e esteja pronto para viver na nova
terra, onde todas as doenças que infestam nosso
mundo serão banidas para sempre.
151

Isso me parece muito bom, você dirá. Eu quero estar
lá, mas tenho alguns hábitos que não consigo vencer.
Tenho uma boa notícia para você.
Deus não espera que você faça isso por si mesmo.
152

153

(Texto: João 15:5)
Na verdade, Jesus declarou: ... sem Mim nada podeis
fazer.
João 15:5.
Por nossas próprias forças, não podemos vencer os
maus hábitos
Mas, nosso Salvador está do nosso lado, ansioso por
nos ajudar!
Paulo sabia este segredo.
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Seu momento de descanso de uma agenda
ocupadíssima pode não ser num deserto, embora
este seja um bom lugar para descansar.
Você pode preferir um lugar remoto nas montanhas,
onde as árvores e os lagos podem acalmar seu
coração ansioso.
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(Texto: Filipenses 4:13)
Ele disse: Tudo posso nAquele que me fortalece.
Filipenses 4:13.
154

155
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Uma senhora assistiu uma série de reuniões como
esta.
Quando o pastor a visitou, ele a convidou a voltar
para a família de Deus.
Com lágrimas nos olhos ela respondeu: -- Eu gostaria
muito, mas não posso. Eu fumo.
O pastor então perguntou-lhe: -- Você acredita que
Jesus quer que você tenha vitória sobre este vício?
-- Claro que acredito, mas não posso. Eu sou muito
fraca.
Ele, então, disse: -- Posso ler um texto da Bíblia para
você?
Ele abriu a Bíblia em I João 5:14, e leu: E esta é a
confiança que temos para com Ele: que, se pedirmos
alguma coisa segundo a Sua vontade, Ele nos ouve.
-- Bem, Mary, você acredita que pode parar de fumar
-- perguntou-lhe o pastor.
-- Não -- respondeu ela.
-- Bem -- continuou ele -- mas a Bíblia diz: E esta é a
confiança que temos para com Ele. E então, onde
está a sua confiança?
Está nEle -- respondeu ela.

15 – Atrasando o Relógio da Vida

156

Com Sua ajuda, você pode viver uma vida
abundante, saudável e cheia de alegria aqui na terra,
e desfrutar a vida eterna na Nova Terra.
Estenda sua mão para Jesus. Ele está estendendo Sua
mão para você!

27
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Ele leu o texto mais uma vez, fazendo uma
adaptação: Se pedirmos alguma coisa segundo a Sua
vontade, Ele nos ouve, a menos que seja parar de
fumar.
Olhando Mary nos olhos, ele perguntou: -- Devo
acrescentar essas palavras na sua Bíblia? Posso
escrever aqui?
-- Não, não -- retrucou ela -- não quero mudar nada
na Bíblia.
O pastor perguntou: -- Parar de fumar está de acordo
com a vontade de Deus?
-- Sim, está -- respondeu ela.
-- Então você pode pedir a Cristo, com confiança, o
poder para parar de fumar? E o receberá dentro de
uma semana, um mês, três meses? Quando você
receberá este poder?
Em seguida ele abriu a Bíblia em João 1:12 e leu:
Mas, a todos quantos O receberam, deu-lhes o poder
de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que
crêem no Seu nome.
-- Hoje vimos que você pode confiar em Jesus. Vimos
que tudo que pedirmos de acordo com Sua vontade,
Ele nos dará. E sabemos que é Sua vontade que você
pare de fumar. Também vimos que ao aceitá-Lo, você
receberá poder.

16 – Um Novo Começo
Você Pode Recomeçar

1

2

Um jovem forte, de barba e aparentando ser um
marginal, irrompeu porta adentro.
O evangelista achou que ele iria atacá-lo, e deu um
passo para trás. O tradutor russo postou-se no meio
dos dois.
Imediatamente, o jovem começou a gesticular e a
falar em russo.
O tradutor explicou que aquele homem era um
notório criminoso de Moscou.
Ele fora preso vinte e oito vezes.
Cheio de culpa e sem esperanças para o futuro, ele
ansiava por encontrar paz.
O evangelista calmamente leu I João 1:9: Se
confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo
para nos perdoar os pecados.
Ele contou ao inquieto jovem a história do ladrão da
cruz, que encontrou perdão. Ele lhe assegurou: Jesus
ainda hoje é este mesmo Salvador. Ele oferece
perdão. Oferece livramento. Oferece salvação. Aceite
este presente! Alegre-se com isto! Louve a Deus por
isto!
Com lágrimas nos olhos, aquele jovem, cheio de
culpa, ajoelhou-se e recebeu o perdão de Deus.
Cerca de um ano mais tarde, o evangelista visitou
Moscou. Durante uma reunião com um grupo de
crentes de uma recém formada igreja, ele notou o
criminoso convertido, cantando no coral.

4

1
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3

(Vídeo: 10 seg) Em março de 1992, um evangelista
cristão realizou uma série de reuniões evangelísticas
no auditório do Kremlin, em Moscou.
Depois de uma dessas reuniões, ele estava sentado
em seu pequeno escritório, quando, de repente, a
porta se abriu.
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5

6

O rosto do ex-criminoso demonstrava paz interior. O
homem irradiava felicidade. Ele aceitara a Cristo. Os
ensinamentos da Bíblia haviam transformado sua
vida, e ele seguira o exemplo de Jesus, batizando-se.
O batismo bíblico é um símbolo de uma vida
transformada pela graça de Deus. O batismo
testemunha um novo começo, uma nova vida em
Jesus Cristo.
O batismo representa uma vida transformada.
Um dos exemplos mais poderosos da dramática
mudança que Cristo pode operar numa vida é a
história de Saulo, que mais tarde tornou-se o
apóstolo Paulo.
Embora Saulo fosse cidadão romano por nascimento,
ele foi educado pelos melhores mestres de
Jerusalém.
Saulo era zeloso quanto à religião judaica, e era
reconhecido como um dedicado defensor de sua fé.
O próprio Saulo -- cujo nome mais tarde foi mudado
para Paulo, após sua conversão -- descreve o que
fazia para acabar com os cristãos.

7

(Texto: Atos 22:4, 5)
Persegui... até a morte, prendendo e metendo em
cárceres homens e mulheres.
8

... e ia para Damasco, no propósito de trazer
manietados para Jerusalém os que também lá
estivessem, para serem punidos.
Atos 22:4, 5.
9

A caminho de Damasco, uma forte luz brilhou do
céu e o jogou ao chão.

10

2
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(Texto: Atos 22:7, 8)
Ele ouviu uma voz que dizia: ... Saulo, Saulo, por que
Me persegues?
11

e ele perguntou Quem és Tu, Senhor? Ao que a voz
respondeu:

12

Eu sou Jesus, o Nazareno, a quem tu persegues.
Atos 22:7, 8.

(Texto: Atos 22:10)
O orgulhoso fariseu humildemente perguntou ao
Senhor: ... Que farei, Senhor? E o Senhor me disse:
Levanta-te, entra em Damasco,
14

pois ali te dirão acerca de tudo o que te é ordenado
fazer.
Atos 22:10.
15

Saulo ficou cego pelo brilho daquela forte luz, e teve
que ser levado até uma casa em Damasco.

16
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17

Durante três dias Saulo teve tempo de pensar no
sofrimento e dor que causara ao povo de Deus, e em
todas as vezes que havia declarado que Jesus não
era o Messias, e que Seus seguidores eram fanáticos
totalmente equivocados.
Ao testificar contra o povo de Deus, acusando-os
falsamente, ele havia acusado e testemunhado
contra o Salvador do mundo!
Que angústia esta compreensão deve ter trazido a
Saulo.
Saulo teve tempo de fazer as pazes com Seu Deus.
Ele sentou-se em total escuridão durante três dias, e
então Deus enviou um profeta de nome Ananias,
para lhe falar. E Ananias disse a Saulo:

18

(Texto: Atos 22:13-15)
... Saulo, irmão, recebe novamente a vista. Nessa
mesma hora, recobrei a vista e olhei para ele.
19

Então ele disse: O Deus de nossos pais, de antemão,
te escolheu para conheceres a Sua vontade,

20

veres o Justo e ouvires uma voz da Sua própria boca.

21

22

4

Porque terás de ser Sua testemunha diante de todos
os homens, das coisas que tens visto e ouvido. Atos
22:13-15.
Então, para que Saulo continuasse com sua vida e
colocasse um ponto final em seu passado,
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(Texto: Atos 22:16)
Ananias disse a Saulo: E agora, por que te demoras?
Levanta-te, recebe o batismo e lava os teus pecados,
23

invocando o nome Dele.
Atos 22:16.

24

Ao ser batizado, sabia que Deus o havia perdoado.
E Saulo, o perseguidor, tornou-se Paulo, um defensor
de Jesus por toda a vida!
26

Você já desejou começar tudo outra vez, desejou
que todos os seus erros do passado fossem
apagados?
27

28

(Vídeo: 8 seg) Deus sabia que todos nós
precisaríamos de tal experiência, então instituiu o
batismo como um sinal de que estaríamos junto dEle
a partir daquele momento: um novo começo; uma
nova vida em Jesus.
O que poderia simbolizar de forma mais linda a
morte para o pecado, e o início de uma nova vida, do
que o batismo por imersão total do corpo nas águas?
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25

Foi assim que Saulo juntou-se a Deus para sempre.
O batismo foi a porta de entrada para a nova vida de
Saulo. Saulo precisava ser lavado das terríveis coisas
que fizera em nome de sua religião.
Precisava ser purificado. Ele sabia que precisava da
maravilhosa graça de Deus, e de Seu perdão.
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O batismo cristão teve origem com João Batista, um
profeta que surgiu no deserto da Judéia, pregando o
arrependimento. Todas as estradas que levavam ao
Rio Jordão ficaram lotadas de gente que ia ouví-lo.
29

(Texto: Mateus 3:5, 6)
A Bíblia relata: Então, saíam a ter com ele Jerusalém
e toda a Judéia e toda a circunvizinhança do Jordão;
30

e eram por ele batizados no rio Jordão, confessando
os seus pecados.
Mateus 3:5, 6.
31

Jesus fechou a porta de sua carpintaria e despediuse de sua mãe, e também dirigiu-se ao Jordão.
Quando João viu a Jesus, reconheceu-O e parou de
pregar.
32

(Texto: João 1:29)
Apontando para Jesus, João exclamou: ... Eis o
Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo!
João 1:29.
33

João reconheceu o verdadeiro Cordeiro, que
morreria pelos pecados de todos que aceitassem Seu
sacrifício.
Quando Jesus pediu para ser batizado, João hesitou.
34

(Texto: Mateus 3:14)
Ele dizia: ... Eu é que preciso ser batizado por Ti...
Mateus 3:14.
35
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36

37

(Texto: Mateus 3:15)
Mas Jesus insistiu: ... Deixa por enquanto, porque,
assim, nos convém cumprir toda a justiça... Verso
15.
João reconhecia que Jesus não tinha qualquer
passado de pecado para confessar.
E, Jesus certamente não precisava demonstrar Sua
crença em Sua própria ressurreição!

(Texto: Mateus 3:16, 17)
A Bíblia declara: Batizado Jesus, saiu logo da água, e
eis que se lhe abriram os céus,
38

e viu o Espírito de Deus descendo como pomba,
vindo sobre Ele.

39

40

41

E eis uma voz dos céus, que dizia: Este é o Meu Filho
amado, em quem Me comprazo.
Mateus 3:16, 17.
Nas asas de uma pomba, Deus enviou Seu amor e
palavras de ânimo a Jesus, mas também fez algo
mais.
Quando Jesus estava saindo da água, de pé nas
margens enlameadas do Jordão, com as roupas
ainda molhadas, Deus publicamente apresentou-O
como Seu Filho, o Ungido.
O batismo de Cristo marcou o início de Seu
ministério público, pois Pedro declarou,
7
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Jesus pediu para ser batizado porque queria
identificar-se com o homem.
Ele desejava deixar um exemplo perfeito para nós
seguirmos.
Então, João imergiu Jesus no Rio Jordão, pois isto é
o que a palavra batismo significa.
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(Texto: Atos 10:38)
... Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito
Santo e com poder,
42

43

O qual andou por toda parte, fazendo o bem e
curando a todos os oprimidos do diabo, porque
Deus era com Ele.
Atos 10:38.
O próprio Jesus não batizou, mas a Bíblia afirma que
Seus discípulos sim:
(Texto: João 4:1, 2)
Quando, pois, o Senhor veio a saber que os fariseus
tinham ouvido dizer que Ele, Jesus, fazia e batizava
mais discípulos que João

44

45

(se bem que Jesus mesmo não batizava, e sim os
Seus discípulos).
João 4:1, 2.
E note a última orientação de Cristo logo antes de
ascender aos céus:
(Texto: Mateus 28:19, 20)
Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações,
batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do
Espírito Santo.

46

ensinando-os a guardar todas as coisas que vos
tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os
dias até à consumação do século.
Mateus 28:19, 20.
47

48

8

Talvez você esteja se perguntando que tipo de
batismo os seguidores de Jesus praticaram depois
que Ele voltou para o céu.
Não há dúvida de que seguiram o exemplo de Jesus,
pois eram Seus discípulos.
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(Texto: Efésios 4:5)
Paulo, um dos seguidores mais ardentes de Jesus,
diz que há ... um só Senhor, uma só fé, um só
batismo. Efésios 4:5.
49

O único registro detalhado de um batismo após a
cruz está relatado no Livro de Atos; um batismo que
foi realizado por Filipe, o evangelista.
50

Agora, enquanto voltava para casa em sua
carruagem, estava lendo um pergaminho.
Filipe correu até o homem e perguntou-lhe:
52

(Texto: Atos 8:30, 31)
...Compreendes o que vens lendo?
Ao que o tesoureiro retrucou:
53

... Como poderei entender, se alguém não me
explicar?

54

55

Ele convidou Filipe a subir em sua carruagem. Filipe
viu que o homem estava lendo Isaías, capítulo 53.
O etíope pediu a Filipe para explicar-lhe o texto.
O capítulo falava da vida de Jesus, e os detalhes da
crucifixão do Messias.
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51

Filipe estava caminhado pela empoeirada estrada
que levava a Gaza, quando viu o tesoureiro etíope da
Rainha Candace, que era responsável por todas as
riquezas dela.
Ele viera a Jerusalém para prestar culto.
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(Texto: Atos 8:35)
Diz a Bíblia: Então Filipe explicou; e, começando por
esta passagem da Escritura, anunciou-lhe a Jesus.
Atos 8:35.
56

57

Que estudo bíblico deve ter sido este, em cima da
carruagem!
Não apenas Filipe falou sobre Jesus, mas
evidentemente explicou o significado do batismo,
pois a Bíblia diz que quando chegaram a um lugar
onde havia água, o etíope disse a Filipe:
(Texto: Atos 8:36, 37)
... Eis aqui água; que impede que seja eu batizado?
Atos 8:36.

58

Filipe respondeu: É lícito, se crês de todo o coração.

59

E, respondendo ele, disse: Creio que Jesus Cristo é o
Filho de Deus.
Verso 37.
60

61

(Texto: Atos 8:38)
Então, mandou parar o carro, ambos desceram à
água, e Filipe batizou o Eunuco.
Atos 8:38.
Filipe mergulhou o oficial etíope na água, assim
como João mergulhou Cristo na água quando O
batizou.
(Texto: Atos 8:39)
Quando saíram da água, o Espírito do Senhor
arrebatou a Filipe,

62
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... e este foi seguindo o seu caminho, cheio de júbilo.
Atos 8:39

63

64

Na verdade, não há evidências, no Novo Testamento,
de que qualquer outro tipo de batismo tenha sido
praticado. Aqui está uma foto de um batistério numa
igreja do século um, em Filipos. Descobertas de
historiadores e arqueólogos que estudam a igreja
primitiva
demonstram que a imersão era o tipo de batismo
realizado até os séculos doze e treze.

66

O Cardeal James Gibbons escreveu: Durante vários
séculos, após o estabelecimento do cristianismo, o
batismo foi realizado por imersão;
67

mas desde o século doze, a prática do batismo por
aspersão passou a prevalecer na Igreja Católica;

68

pois este tipo de ritual oferecia menos
inconveniências que o batismo por imersão.

69
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65

Isto é o que acontece quando enterramos nossa
velha vida de pecado, e começamos uma nova vida
em Cristo.
Fica claro que o batismo por imersão era o batismo
praticado pela igreja cristã primitiva.
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A Igreja tem o poder para adotar o método mais
conveniente, de acordo com as circunstâncias de
tempo e lugar.
- A Fé de Nossos Pais, 94a. edição, p. 277.
70

71

Muitos turistas visitam a Igreja de São João,
localizada nas ruínas da cidade bíblica de Éfeso, na
Turquia. Esta igreja foi construída como um
memorial ao discípulo João.
É especialmente interessante o batistério, em
formato circular, com cerca de três metros e meio de
diâmetro e um metro e vinte de profundidade, com
escadas descendo nas duas laterais.
Quase todo mundo já ouviu falar do velho
campanário, que fica em frente à Catedral de Pisa, na
Itália, mais conhecido como Torre de Pisa.

72

Ao lado da catedral e da torre do campanário, há um
batistério, uma edificação circular que contém

73

74

75

uma piscina com cerca de seis metros de largura e
um e vinte de profundidade, que foi construída no
século quatorze.
Mil e trezentos anos depois da ascensão de Cristo, o
método de batismo utilizado ainda era a imersão!
Na Europa, existem dezenas de catedrais assim, com
grandes tanques batismais.
Sessenta e seis delas podem ser encontradas na
Itália, cujas construções datam dos séculos quatro
ao quatorze.
Mas, quão importante é o ritual do batismo?
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Seria realmente necessário ser batizado?

77

(Texto: João 3:5)
Respondeu Jesus: Em verdade, em verdade te digo:
quem não nascer da água e do Espírito
78

não pode entrar no reino de Deus. João 3:5

Aqui, Jesus indica que nascer de novo da água, uma
referência ao batismo, como veremos mais tarde, é
algo necessário para entrar no céu.
80

Cristo não fez esta solene declaração apenas uma
vez. Note que Ele diz essencialmente a mesma coisa
em Marcos 16:16:
81

82

(Texto: Marcos 16:16)
Quem crer e for batizado será salvo...
Marcos 16:16
De acordo com a Bíblia, o primeiro passo para
preparar-se para o batismo é acreditar que Jesus
Cristo morreu por seus pecados e é seu Salvador e
Senhor.
Filipe, ao falar ao etíope, enfatizou esta necessidade
de crença total em Cristo.
Quando o etíope perguntou a Filipe se poderia ser
batizado, Filipe respondeu:

83
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(Texto: Atos 8:37)
... Se crês de todo o coração... Atos 8:37.

84

85

86

87

88

(Texto: Mateus 28:19)
Jesus apresentou aos seus discípulos o segundo
passo: Ide... fazei discípulos de todas as nações,
batizando-os...
Mateus 28:19.
O ensinamento precede o batismo.
(Texto: Mateus 28:20)
Jesus declarou que o candidato ao batismo deveria
ser ensinado a ... guardar todas as coisas que vos
tenho ordenado...
Mateus 28:20.
Em outras palavras, uma pessoa que esteja
preparando-se para o sacramento do batismo,
precisa compreender e aceitar os ensinamentos de
Jesus. Mas, é preciso mais que um mero
conhecimento das doutrinas.
(Texto: Mateus 28:19)
Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações,
batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do
Espírito Santo. Mateus 28:19.
Deve haver uma entrega da vida a Cristo. Quando a
pessoa se une a Jesus, naturalmente passa a viver
como Cristo.
Não deseja fazer nada que Jesus não concordaria em
fazer!
O terceiro passo é o arrependimento. Pedro
declarou:

89
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90

(Texto: Atos 3:19)
Arrependei-vos, pois, e convertei-vos para serem
cancelados os vossos pecados.
Atos 3:19. Arrepender-se significa estar
profundamente triste pelos pecados, e afastar-se
deles.
Isto só pode acontecer a um coração que foi até o
Calvário; um coração que foi tocado e abrandado
pelo sacrifício feito na cruz para nos salvar dos
pecados.

91
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Vamos resumir estes passos na preparação para o
batismo:

92

1. Antes do batismo a pessoa deve aceitar a Jesus
como Salvador e Senhor.

93

2. Antes do batismo, a pessoa deve entender os
ensinamentos de Jesus, e estar disposto a segui-Lo.

94

3. A pessoa deve confessar todos os seus pecados, e
arrepender-se.

95
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96

97

Talvez você já tenha desejado, em certos momentos,
poder mudar sua vida para melhor, mas não soube
como fazê-lo.
Seguindo estes três passos na preparação para o
batismo, você pode tornar-se verdadeiramente uma
nova pessoa, por dentro e por fora.
Através do poder de Deus, você pode ser
transformado, nascer de novo, e converter-se.
Às vezes, as pessoas perguntam: Quando for
batizado, vou tornar-me parte de uma igreja? Ou
serei batizado apenas para Jesus?
A Bíblia ensina que, quando alguém se batiza, é
aceito por Cristo, e passa a fazer parte do corpo de
Cristo, a igreja. Quando multidões foram batizadas
no dia de Pentecostes, a Bíblia declara:
(Texto: Atos 2:41, 42)
Então, os que lhe aceitaram a palavra foram
batizados, havendo um acréscimo naquele dia de
quase três mil pessoas.

98

E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na
comunhão,

99

100

16

no partir do pão e nas orações. Atos 2:41, 42.
O texto é claro: Quando somos batizados, não nos
tornamos órfãos espirituais. Não somos deixados
sozinhos. As pessoas batizadas em Atos
perseveravam na doutrina dos apóstolos e na
comunhão.
Tornaram-se parte da igreja de Deus, que seguia a
Bíblia.
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101

(Texto: Mateuss 28:19, 20)
É por isto que Jesus declarou, em Mateus 28:19, 20:
Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações,
batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do
Espírito Santo;
ensinando-os a guardar todas as coisas que vos
tenho ordenado...

103

104

Hoje Jesus está apelando a você, para que entregue
sua vida a Ele. Ele apela para que você se torne
parte de Seu povo, um povo que crê na Bíblia e
guarda Seus mandamentos. Ele lhe faz o mesmo
convite que fez ao apóstolo Paulo:
(Texto: Atos 22:16)
E, agora, por que te demoras? Levanta-te, recebe o
batismo e lava os teus pecados... Atos 22:16.

105

Certa noite, um líder judeu, chamado Nicodemos, foi
até Jesus. Ele não queria que seus amigos soubessem
que ele estava interessado em ter contato com Jesus.
106
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102

(Texto: I Coríntios 12:13)
I Coríntios 12:13 declara: Pois, em um só Espírito,
todos nós fomos batizados em um corpo... O verso
28 diz, claramente, que o corpo é a igreja.
Quando homens e mulheres aceitam a Jesus e,
entregam suas vidas, passando a seguí-Lo, desejam
adorar juntamente com outros crentes. Seus
corações desejam, ardentemente, fazer parte da
igreja que guarda os mandamentos de Cristo.
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(Texto: João 3:2)
Ele elogiou Jesus, dizendo: ... Rabino, sabemos que
és Mestre vindo da parte de Deus;
107

108

porque ninguém pode fazer estes sinais que Tu
fazes, se Deus não estiver com ele.
João 3:2.
Jesus lia o coração daquele homem, portanto, foi
direto ao ponto, e mostrou a Nicodemos o que ele
precisava.
(Texto: João 3:3)
A isto, respondeu Jesus: Em verdade, em verdade

109

te digo: Quem não nascer da água e do Espírito não
pode entrar no reino de Deus.
João 3:3.
110

(Texto: João 3:4)
Nicodemos ficou confuso, e perguntou a Jesus:
Como pode um homem nascer, sendo velho?
111

Pode, porventura, voltar ao ventre materno e nascer
segunda vez? João 3:4.

112

113
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(Texto: João 3:5)
Então Jesus salientou que estava falando sobre um
renascimento espiritual. Ele disse: Em verdade, em
verdade te digo: Quem não nascer da água e do
Espírito
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114

não pode entrar no reino de Deus.
João 3:5
Aqui Jesus está falando de um renascimento
espiritual que é testemunhado através do batismo.
A analogia é que a pessoa será lavada nas águas do
batismo.
Não há dúvidas que Nicodemos, o orgulhoso fariseu,
desejava entrar no reino de Deus apenas pelo fato de
ter nascido judeu.

115
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Entretanto, Jesus deixou claro que seria necessário
nada menos que uma completa transformação da
vida pelo poder do Espírito Santo --e esta
simbolizada pelo batismo.
116

Esta é a forma da pessoa selar sua aceitação do
sacrifício oferecido pelo Pai e feito pelo Filho.

117

Este é o início de uma nova vida em Cristo.

118

119

(Texto: Mateus 3:17)
No batismo de Cristo, a voz de Deus foi ouvida
dizendo: ... Este é o Meu filho amado, em quem Me
comprazo.
Mateus 3:17.
Foi neste momento que o Espírito Santo, em forma
de uma pomba, ungiu Jesus, e Ele tornou-se o
Ungido, ou o Messias, ou o Cristo.

120
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121

Este evento marcou o início do ministério público de
Jesus Cristo.
Da mesma forma, o batismo do crente marca o início
de sua nova vida com Cristo, como seu Salvador.
Este sacramento também marca o testemunho
público do cristão -- através do batismo -- de que
está unido com Cristo, que é um com Cristo.
(Texto: Gálatas 3:27)
Gálatas 3:27 diz: Porque todos quantos fostes
batizados em Cristo, de Cristo vos revestistes.

122

(Vídeo: 10 seg) O batismo, para aquele que aceita a
Cristo e Seu sacrifício, demonstra fé nos três
grandes fatos do sacrifício de Cristo.
123

124

125

(Texto: Romanos 6:3, 4)
Paulo excreveu: Ou, porventura, ignorais que todos
nós que fomos batizados em Cristo Jesus fomos
batizados na sua morte?
Romanos 6:3.
Em seguida, continuou salientando o próximo passo
do cristão neste rito:
Fomos, pois, sepultados com Ele na morte pelo
batismo. Verso 4.
Mas, há uma terceira parte neste ato de fé.
(Texto: Romanos 6:4)
Para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os
mortos pela glória do Pai,

126

assim também andemos nós em novidade de vida.
Verso 4.
Aí está. A pessoa que é batizada nasce do Espírito e
da água!
127
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Demonstramos publicamente a nossa fé na morte,
sepultamento e ressurreição de Jesus Cristo.

128

129

131

É como uma cerimônia de casamento para um casal
de noivos.
Nesta cerimônia, eles têm a oportunidade de
declarar publicamente que estão unidos para toda a
vida.
(Texto: Efésios 4:5)
A Bíblia nos diz que há um só Senhor, uma só fé, um
só batismo. Efésios 4:5.
No entanto, aparentemente há várias formas de
batismo sendo praticadas pelas igrejas.
Alguns aspergem água, outros entornam água, e
outros imergem a pessoa na água. Como pode haver
um só batismo, se há tanta confusão em relação ao
método correto de se batizar?

132

Temos apenas que perguntar: O que Jesus fez?

133

A Bíblia diz que João estava batizando no Rio
Jordão.
Quando Jesus foi batizado, Ele saiu das águas.
Ele foi batizado por imersão.
134
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130

(Texto: Romanos 6:11)
Paulo, então nos diz: Assim também vós consideraivos mortos para o pecado, mas vivos para Deus, em
Cristo Jesus.
Agora você compreende porque este é um aspecto
tão lindo da vida do cristão?
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135

Na verdade, é isto que significa a palavra grega
baptizo.
Significa mergulhar nas águas, ou cobrir totalmente
com água.
Este é o único método de batismo que representa a
morte, sepultamento e ressurreição de Cristo.
Certa vez, Paulo e seu companheiro de trabalho,
Silas, foram à cidade de Filipos, por causa do convite
de um macedônio que Paulo vira num sonho.

136

A pregação de Paulo e Silas realmente causou uma
comoção na cidade de Filipos.

137

Tanto que o povo os atacou, e suas vidas ficaram
ameaçadas. A multidão arrancou as roupas dos dois
homens, e as autoridades os espancaram.
138

Eles foram levados para a prisão, onde o carcereiro
colocou-os em confinamento total, com máxima
segurança, para que não fugissem.
139

140

No meio da noite, Paulo e Silas estavam orando e
cantando, quando, de repente, um terremoto fez
tremer as paredes da prisão e, imediatamente, as
portas se abriram e as correntes de todos os presos
caíram. O carcereiro veio correndo e, vendo as
portas abertas, imaginou que todos os prisioneiros
tivessem fugido.
Estava a ponto de desembainhar sua espada e
cometer suicídio, certo de que seria morto por ter
deixado os prisioneiros fugirem.

141
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(Texto: Atos 16:28)
Mas Paulo bradou em alta voz: Não te faças nenhum
mal, que todos aqui estamos! (Atos 16:28)
142

143

O pobre carcereiro ficou estupefato! Estes homens,
Paulo e Silas, haviam sofrido tortura nas mãos dele,
mas não tinham qualquer ressentimento e não
desejavam vingança. O carcereiro sabia que eram
inocentes.
Ele correu e buscou uma luz, foi até a cela deles e,
caindo a seus pés, pediu-lhes perdão.

144

Responderam-lhe: Crê no Senhor Jesus e serás salvo,
tu e tua casa.

145

O carcereiro levou Paulo e Silas para sua casa e lavou
os ferimentos em seus pés e costas.

146

(Texto: Atos 16:33)
Naquela mesma hora da noite, cuidando deles,
lavou-lhes os vergões dos açoites.
147

A seguir, foi ele batizado, e todos os seus.
Atos 16:33

148
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(Texto: Atos 16:30, 31)
Depois, trazendo-os para fora, disse: Senhores, que
devo fazer para que seja salvo?
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149

Amigo, se você até agora não compreendia o
significado e a importância do batismo, ou se ainda
não teve o privilégio de seguir a Jesus na sagrada
cerimônia do batismo por imersão, a mesma
pergunta e o mesmo convite que Ananias fez a
Paulo, podem ser feitos a você.
(Texto: Atos 22:16)
E agora, por que te demoras? Levanta-te, recebe o
batismo e lava os teus pecados...
Atos 22:16.

150
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Quando Jesus foi batizado, uma voz do céu disse:
Este é o Meu Filho amado, em quem Me comprazo.
Quando você também entra nas águas do batismo, o
nosso Senhor fala ao seu coração, dizendo: Você é
meu filho amado. Você é minha filha amada. Eu me
comprazo em você. A maior alegria da vida é saber
que você agrada a Deus. Quando for batizado, você
terá aquela maravilhosa sensação de pertencer a
Deus. Você é um filho de Deus. Em certo sentido, o
batismo é como um casamento. Antes de casaremse, a noiva e o noivo descobrem que se amam. Não é
o casamento que faz nascer num homem o amor por
uma mulher, nem na mulher, amor por um homem.
O casamento é o testemunho de um amor que já
existe. O casamento é um compromisso público
perante a família e os amigos.
Da mesma forma com o batismo. Não é o batismo
que faz nascer em nossos corações amor por nosso
Deus.
A razão porque queremos ser batizados é que já O
amamos.
O batismo é um testemunho público, perante nossa
família e amigos e igreja, de que amamos a Jesus
Cristo e queremos nos dedicar a Ele.
Quando fazemos este compromisso público, nosso
passado é, simbolicamente, enterrado nas águas do
batismo, e ressuscitamos para uma nova vida em
Cristo.
O passado fica para trás, enterrado, para nunca mais
nos assombrar. Deus nos promete conceder o poder
de Seu Espírito Santo para nos ajudar a viver uma
vida cristã. Algumas pessoas hesitam. Não se
entregam. Acham que não estão prontas. O batismo
não quer dizer que você esteja pronto. Mas significa
que você está decidido.
Jesus está apelando a você hoje, para que siga Seus
passos no batismo. Ele lhe oferece perdão,
livramento de toda a culpa de seu passado, e poder
para viver uma nova vida através de Seu Santo
Espírito.
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Você não quer aceitar o convite de Jesus agora? Se
você deseja seguir a Jesus completamente, através
do batismo bíblico, quero que você se levante e dê
um passo à frente para que eu possa fazer uma
oração especial por você.
Eu convido a todos para que se ponham de pé agora.
Antes que eu ore, se você quiser dizer, Sim, Jesus, eu
quero ser batizado, venha até a frente e fique perto
da tela, com a cabeça inclinada, para que eu possa
orar por você. Não hesite. Venha... venha agora
mesmo; vamos orar.
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17 – Como Descobrir uma Falsificação
O Maior Engano do Mundo

1

3

4

(Vídeo: 9 seg) Até hoje, apenas 110 dessas
falsificações foram detectadas e apreendidas. Stein
foi preso em 1972 e cumpriu pena em Nova Iorque
e em Paris.
Ele foi solto em 1980. Durante sua permanência na
prisão, Stein mudou sua forma de pensar, e decidiu
pintar e assinar seus próprios quadros.
(Vídeo: 12 seg) Hoje ele é um reconhecido artista,
que dá palestras ao redor do mundo. E, sobre o que
ele fala? Sobre aquilo que conhece muito bem: Como
Descobrir Uma Falsificação.
Você há de concordar que o próprio Stein
demonstrou que nem sempre é tão fácil detectar
uma falsificação, mesmo para os especialistas!
Porém, mesmo sendo um criminoso inteligente, ele
era, por assim dizer, apenas um iniciante, se
comparado com

1
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2

(Vídeo: 19 seg) Uma das maiores fraudes jamais
descobertas aconteceu no fim dos anos 60. David
Stein, um brilhante jovem francês , pintou mais de
400 imitações de grandes mestres da pintura. Foram
imitações de Picasso, Chagall, Renoir e Van Gogh,
entre outros.
Ele assinava os nomes desses artistas renomados
nas pinturas, e as passava adiante, como se fossem
originais.
Eram obras de arte do engano.
Tanto que foram declaradas autênticas!
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5

(Vídeo: 7 seg) o pai de todos os enganadores:
Satanás! O diabo é inigualável quando se trata de
fraudar, enganar e falsificar. É claro que Satanás não
trabalha abertamente.
Ele trabalha através de outras pessoas, outros
poderes e agências.
Se fosse um inimigo aberto de Deus e da verdade,
haveria pouco perigo de um cristão cair em seu
engano.
No entanto, ele trabalha disfarçado, às vezes usando
a aparência da religião,
misturando, engenhosamente, a verdade e o erro,
para afastar os homens do verdadeiro culto a Deus.
Esta tem sido sua maior paixão há milhares de anos.

6

Deus não nos deixa à mercê deste grande enganador,
mas nos alerta, através da Bíblia, a respeito do maior
de todos os enganos do final dos tempos.
7

Diz a Bíblia que o próprio Daniel teve um sonho no
qual viu bestas que saíam do mar.

8

(Texto: Daniel 7:2, 3)
... Eu estava olhando, durante minha visão da noite,
escreveu Daniel, e eis que os quatro ventos do céu
agitavam o mar Grande.
9

Quatro animais, grandes, diferentes uns dos outros,
subiam do mar. Daniel 7:2, 3.

10

2
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Bestas saindo do mar?
O que poderia tudo isso significar?

11

Vamos deixar que a Bíblia nos dê a chave para
entender esta profecia simbólica.
Primeiro, neste sonho, existe água.

13

(Texto: Apocalipse 17:15)
Apocalipse 17:15 diz: ... As águas que viste... são
povos, multidões, nações e línguas.
No mesmo capítulo, Deus revelou a Daniel o que
essas bestas representavam:
(Texto: Daniel 7:17, 23)
Estes grandes animais, que são quatro, são quatro
reis que se levantarão da terra.

14

... O quarto animal será um quarto reino desta terra.
Daniel 7:17, 23.
A Palavra de Deus menciona,com clareza, que uma
besta, ou animal, representa um rei ou reino.
15

Os animais saindo da área mais populosa da terra
representavam certas nações que viriam à existência.
Note como ele os descreve em Daniel 7:3:
16

(Texto: Daniel 7:3)
Quatro animais, grandes, diferentes uns dos outros,
subiam do mar.
17

(Texto: Daniel 7:4)
O primeiro era como leão, e tinha asas de águia...
Daniel 7:4.
18

3
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(Texto: Daniel 7:5)
... Eis aqui o segundo animal, semelhante a um urso,
o qual se levantou sobre um dos seus lados;
19

na boca, entre os dentes, trazia três costelas...
Daniel 7:5

20

(Texto: Daniel 7:6)
Depois disto, continuei olhando, e eis aqui outro,
semelhante a um leopardo, e tinha nas costas quatro
asas de ave... Daniel 7:6.
21

(Texto: Daniel 7:7)
Depois disto, eu continuava olhando nas visões da
noite, e eis aqui um quarto animal, terrível,
espantoso e sobremodo forte.
22

o qual tinha grandes dentes de ferro; ele devorava, e
fazia em pedaços, e pisava aos pés o que sobejava;

23

era diferente de todos os animais que apareceram
antes dele e tinha dez chifres.
Daniel 7:7.
24

Que zoológico! Você notará que estas bestas não
eram animais comuns.
Todos tinham algumas características especiais que
nos ajudam a entender a visão.
25

4
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26

Quando Daniel refletiu sobre a visão das quatro
bestas, deve ter-se lembrado do sonho do Rei
Nabucodonozor, o sonho da grande estátua de
metal. Nos dois sonhos, os símbolos usados
representavam quatro impérios do mundo antigo,
(Vídeo: 6 seg) começando com Babilônia, o império
Medo-Persa, o reino da Grécia e o império Romano,

17 – Como Descobrir uma Falsificação

27

e terminando com a vinda de Jesus, e o
estabelecimento de Seu reino eterno.

28

Vamos voltar e olhar para cada uma destas bestas,
ou nações, à medida em que surgiram na parte mais
populosa da terra:
29

(Texto: Daniel 7:4)
O primeiro era como leão e tinha asas de águia;
enquanto eu olhava, foram-lhe arrancadas as asas,
30

foi levantado da terra e posto em dois pés, como
homem; e lhe foi dada mente de homem. Daniel 7:4.

31

O que poderia melhor simbolizar Babilônia, o
primeiro império mundial (representado pela cabeça
de ouro, na estátua), do que um leão, o rei dos
animais?
32

5
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Os próprios babilônios da antigüidade usavam o leão
para representar seu império.
Arqueólogos descobriram, nas ruínas de Babilônia,
este símbolo do leão com asas de águia.
33

34

O leão é conhecido por sua força, e as conquistas
militares do Rei Nabucodonozor não foram
superadas.
A rapidez com que Babilônia ganhou poder e
expandiu seu império foi simbolizada
adequadamente pelas asas de águia.
Note que Deus usa o mesmo símbolo de um leão
para representar Babilônia:
(Texto: Jeremias 4:7)
Já um leão subiu da sua ramada, um destruidor das
nações; ele já partiu,

35

já deixou o seu lugar para fazer da tua terra uma
desolação... Jeremias 4:7.

36

37

O orgulhoso rei de Babilônia visualizou seu reino
como se fosse durar para sempre. Aparentemente,
não pensou na hipótese de que outra nação viria a
dominar o mundo.
Inscreveu nos tijolos de suas construções: Que dure
para sempre.
(Vídeo: 4 seg) Mas, no dia 13 de outubro de 539 a.C.,
o reino de Babilônia (representado pela cabeça de
ouro, da estátua de metal, e por um leão com asas,
no sonho de Daniel) chegou a um fim inglório.

38

6
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39

(Vídeo: 3 seg) O reino, ou império, representado pelo
segundo animal, o urso, não poderia ser outro que
não a nação que derrotou Babilônia: a Medo-Pérsia; o
mesmo reino representado pelos braços e peito de
prata na estátua.
À medida em que Daniel observava o urso em seu
sonho, ele disse:
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(Texto: Daniel 7:5)
... se levantou sobre um dos seus lados; na boca,
entre os dentes, trazia três costelas... Daniel 7:5.
40

Daniel declarou que o urso tinha três costelas na
boca, entre os dentes, mas a Bíblia não especifica o
significado disto.
41

Entretanto, a maioria dos teólogos acreditam que as
três costelas representam

42

a Lídia, a Babilônia e o Egito, os três principais
territórios conquistados pelos exércitos medopersas.
43

O Império Persa reinou durante dois séculos, mas,
feroz e forte como foi, Deus revelou a Daniel, no
sonho, que outro animal, ou reino, se levantaria:
44

(Texto: Daniel 7:6)
... Eis aqui outro, semelhante a um leopardo, e tinha
nas costas quatro asas de ave;
45

7
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tinha também este animal quatro cabeças, e foi-lhe
dado domínio. Daniel 7:6.

46

47

48

49

Assim como o urso, em sua lentidão de movimentos,
não é páreo para a rapidez de um leopardo, da
mesma forma os exércitos persas foram incapazes
de defender-se contra o rápido avanço de Alexandre,
o Grande.
(Vídeo: 4 seg) No sonho profético de
Nabucodonozor, o ventre e os quadris de bronze na
estátua, representavam o terceiro império mundial, a
Grécia, e o mesmo representa o leopardo na visão de
Daniel.
As quatro asas descrevem a grande velocidade das
conquistas de Alexandre.
Ele derrotou Dario III, da Pérsia, na batalha de
Arbela, em 331 a.C., tornando-se, em doze anos, o
governante do império mais extenso que o mundo
já havia conhecido.
As quatro cabeças do leopardo representam as
quatro divisões da Grécia.
(Texto: Daniel 8:22)
... levantando-se quatro em lugar dele, significa que
quatro reinos se levantarão deste povo... Daniel 8:22.

50

51

8

A História conta que o Império da Grécia realmente
dividiu-se em quatro partes.
Alexandre morreu aos trinta e dois anos, apenas sete
anos após a grande vitória em Arbela.
Mesmo antes de ser enterrado, teve início uma luta
pelo poder, primeiro entre seus familiares, e mais
tarde entre seus líderes militares.
Finalmente, quatro dos generais de Alexandre
assumiram o controle do império.
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(Vídeo: 9 seg) Agora, o leopardo, ou Grécia, tinha
quatro cabeças!
Cassandro, Lisímaco, Ptolomeu e Seleuco.
52

Cada um afiou a espada contra o outro, e o império
naufragou num emaranhado de rivalidade.
Alexandre, o Grande, p. 494.
54

55

A rivalidade e a contenda continuaram entre as
quatro partes do império, até que, finalmente, no dia
22 de junho de 168 a.C., na Batalha de Pidna, o
império de Alexandre, o Grande, pereceu, 144 anos
após sua morte. História de Roma, livro 3, capítulo
10.
Mas, e o quarto animal feroz que Daniel declarou
que se levantaria após o Império da Grécia?

56

57

O anjo disse a Daniel que este quarto reino seria
diferente dos outros reinos.
A besta que o representava era extremamente
poderosa, e tinha enormes dentes de ferro que
destruíam suas presas.
Aqui, é descrito um poder cruel e maligno.

9
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53

A maioria das pessoas já tem bastante dificuldade
para ir na direção certa com apenas uma cabeça.
O que você acha que aconteceria se você tivesse
quatro cabeças? O caos completo!
Cada cabeça tentando ser a mais importante.
Foi exatamente isto que aconteceu no Império Grego.
Os quatro generais de Alexandre eram homens
mesquinhos e ambiciosos, que queriam ter o
controle do império.
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Dificilmente se poderia encontrar uma descrição
mais apropriada do Império Romano.

58

Roma foi mais cruel e brutal que todos os impérios
anteriores.
Destruía nações inteiras, ou vendia os povos
conquistados como escravos.
59

60

(Vídeo: 4 seg) Esta aterradora besta tinha dentes de
ferro, enquanto o quarto reino da estátua de metal
era representado por pernas de ferro.
Daniel ficou intrigado com este terrível animal e,
especialmente, com seus dez chifres.
(Texto: Daniel 7:8)
Estando eu a observar os chifres, eis que entre eles
subiu outro pequeno,

61

diante do qual três dos primeiros chifres foram
arrancados... Daniel 7:8.

62

(Texto: Daniel 7:24)
O anjo disse a Daniel que os dez chifres
correspondem a dez reis que se levantarão daquele
mesmo reino. Daniel 7:24.
63

(Vídeo: 4 seg) Não há dúvida de que a mente de
Daniel deve ter- se voltado para a imagem de metal
com pés de ferro e barro, representando as divisões
do Império Romano.
64

10
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(Vídeo: 4 seg) Cerca de 476 A.D., as tribos bárbaras
do norte da Europa tinham, praticamente, destruído
o império romano. Sete desses reinos (nações)
existem até hoje na Europa.
65

Mas, o que mais interessou a Daniel foi o pequeno
chifre que surgiu entre os dez chifres, arrancando
três deles, em sua luta pela supremacia.

17 – Como Descobrir uma Falsificação

66

(Texto: Daniel 7:8)
Daniel notou que neste chifre havia olhos, como os
de homem, e uma boca que falava com insolência.
Daniel 7:8.
67

Este pequeno chifre preocupou Daniel.

68

(Texto: Daniel 7:15)
Ele escreveu: Quanto a mim, Daniel, o meu espírito
foi alarmado dentro de mim, e as visões da minha
cabeça me perturbaram. Daniel 7:15.
69

Por que esta descrição do pequeno chifre trouxe
tanta preocupação a Daniel?

70

(Texto: Daniel 7:21, 25)
Porque este chifre fazia guerra contra os santos e
prevalecia contra eles.
71

Proferirá palavras contra o Altíssimo,

72
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magoará os santos do Altíssimo e cuidará em mudar
os tempos e a lei;

73

e os santos lhe serão entregues nas mãos por um
tempo, dois tempos e metade de um tempo.
Daniel 7:21, 25.
74

Daniel reconheceu que esta profecia não narrava
mais apenas a História secular, mas tinha a ver com
o povo de Deus.
75

76

Este pequeno chifre fazia guerra contra os santos de
Deus, e os vencia por um período de tempo.
Era, claramente, um poder hostil e perseguidor, um
poder ou agente usado por Satanás para fazer
guerra contra Deus, Seu povo e Sua verdade.
(Texto: Daniel 7:28)
Daniel escreveu:
... os meus pensamentos muito me perturbaram,

77

e o meu rosto empalideceu; mas guardei estas coisas
no coração.
Daniel 7:28.
78

Quem é este chifre pequeno?

79
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80

Vamos examinar a descrição bíblica deste chifre
pequeno, e ver o que a história registra a respeito do
cumprimento desta profecia.
Daniel descreveu a quarta besta, ou o quarto império
mundial de Roma, como um animal

81

(Texto: Daniel 7:24)
Daniel 7:24 nos diz que os dez chifres
representavam dez reis que se levantarão.
82

83

84

Em vez de aparecer outro império mundial com a
queda do quarto, a profecia previu que haveria uma
divisão do Império Romano, que resultaria em reinos
menores.
A História confirma esta parte da profecia de Daniel.
Historiadores relatam que a divisão de Roma
completou-se no ano 476 A.D.
De acordo com o historiador inglês, Edward Elliot,
em seu livro Horae Apocalypticae, as seguintes
tribos bárbaras atacaram e guerrearam contra o
Império Romano entre 351 e 476 A.D.

13
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(Texto: Daniel 7:7)
... terrível, espantoso e sobremodo forte... e tinha
dez chifres. Daniel 7:7.
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85

86

(Vídeo: 20 seg) Esta lista apresenta os nomes das
tribos bárbaras e os povos da atualidade que
correspondem a elas:
Germanos - Alemães
Borgonheses - Suíços
Francos - Franceses
Lombardos - Italianos
Saxões - Ingleses
Suevos - Portugueses
Visigodos - Espanhóis
Hérulos - extintos
Ostrogodos - extintos
Vândalos - extintos
Estes são os dez chifres da quarta besta que Daniel
viu.
E, de acordo com a profecia, o chifre pequeno
deveria surgir após os dez chifres, ou divisões do
Império Romano.
(Texto: Daniel 7:24)
Os dez chifres correspondem a dez reis que se
levantarão daquele mesmo reino;

87

e, depois deles, se levantará outro, o qual será
diferente dos primeiros, e abaterá a três reis.
Daniel 7:24.
88

Em 493 A.D., os hérulos encontraram sua ruína com
a ajuda do Imperador Zeno.

89

Outro imperador, Justiniano, exterminou os
vândalos em 534, e em seguida destruiu o poder dos
ostrogodos, em 538.
90
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Assim, os três chifres da profecia de Daniel foram
arrancados, tornando a ascensão da igreja de Roma
uma realidade.
91

(Texto: Daniel 7:24)
... Será diferente dos primeiros...
Daniel 7:24. Esta besta era diferente? Com certeza!
93

Os outros reinos eram poderes políticos, mas o
chifre pequeno era uma igreja que tinha poder
político.
94

95

A profecia parece apontar, sem dúvida nenhuma,
para a igreja romana da Idade Média, como sendo o
chifre pequeno de Daniel 7, como declararam os
reformadores protestantes.
Daniel ainda apresentou outra característica que
identifica o poder desse pequeno chifre:
(Texto: Daniel 7:21)
Eu olhava e eis que este chifre fazia guerra contra os
santos e prevalecia contra eles.
Daniel 7:21.

96

(Texto: Daniel 7:25)
Ele também declarou que esse poder magoaria ... os
santos do Altíssimo... Verso 25.
97
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92

Foi por esta época que Justiniano emitiu um decreto
estabelecendo o bispo, ou papa, de Roma, como o
líder religioso de Roma Ocidental.
Daniel também previu que esse chifre pequeno seria
diferente dos outros reinos.
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98

99

100

A igreja da Idade Média realizou perseguições?
Infelizmente, sim!
A Inquisição, as cruzadas, os huguenotes, os
valdenses, a Guerra dos Trinta Anos, a forca, o
calabouço,
as chamas dos mártires queimados nas fogueiras,
tudo isso está ligado, historicamente, à igreja
durante os séculos obscuros de sua supremacia.
Mas, há ainda outra característica importante, que
distingue o poder do chifre pequeno.
(Texto: Daniel 7:25)
A profecia predisse que este poder ... [cuidaria] em
mudar os tempos e a lei... Daniel 7:25.
O poder papal da Idade Média tentou mudar as leis
de Deus?
Sim, ela reivindica ter mudado o sábado, como dia
de guarda, para o domingo.

101

A última característica que vamos estudar esclarece
quando esse poder teria supremacia, e por quanto
tempo perseguiria os santos de Deus.
102

103

16

(Texto: Daniel 7:25)
... E os santos lhe serão entregues nas mãos, por um
tempo, dois tempos e metade dum tempo. Daniel
7:25.
Aqui encontramos mais simbolismos bíblicos.
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104

(Texto: Ezequiel 4:7)
De acordo com Ezequiel, um dia profético significa
um ano. Quarenta dias te dei, cada dia por um ano.
Ezequiel 4:7.
O poder do chifre pequeno teria supremacia durante
1.260 anos!
A História confirma a precisão deste período de
tempo.
Os ostrogodos, última dentre as dez tribos a opor-se
à Igreja Romana, foram derrotados em 538 A.D.,
deixando a igreja de Roma livre para desenvolver
seu poder político e eclesiástico.

106

Exatamente 1.260 anos mais tarde, em 1798, o poder
político da Igreja Romana foi destruído por Berthier,
general de Napoleão.
107

108

Ao estudarmos a profecia de Daniel 7, e o chifre
pequeno que surgiu na cabeça do quarto animal,
descobrimos os seguintes pontos que identificam e
comprovam que poder é esse. Vamos analisar estes
pontos.
1. Esse chifre pequeno surgiria na Europa Ocidental,
entre os dez reinos que ascenderam ao poder com a
queda de Roma. Daniel 7:8.

109
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105

A palavra tempo quer dizer um ano, e tempos
significa dois anos, ou seja, 720 dias proféticos.
A metade de um tempo seria meio ano ou 180 dias.
Quando somamos um tempo (360 dias), dois tempos
(720 dias) e metade dum tempo (180 dias),
chegamos a um total de 1.260 dias proféticos, ou
seja, 1.260 anos.
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110

2. Em sua ascensão ao poder, o Chifre Pequeno
arrancou três dos reinos anteriores. Estes três reinos
foram os Hérulos, Ostrogodos e Vândalos. Essas três
nações eram arianas, e em sua crença recusavam-se
a aceitar o papa como cabeça da igreja. Daniel 7:8.
3. A profecia diz que esse Chifre Pequeno surgiria
entre os outros chifres após o estabelecimento
desses dez reinos. Daniel 7:20. Isto significa que
esse reino seria estabelecido após 476 A.D.

111

4. Esse poder seria diferente dos outros reinos.
Seria um reino tanto político quanto religioso. Daniel
7:24.
112

113

114

115

(Texto: Daniel 7:21, 25)
5. O Chifre Pequeno perseguiria (magoará) os
santos:
Eu olhava e eis que este chifre fazia guerra contra os
santos e prevalecia contra eles. Daniel 7:21, 25.
(Texto: Daniel 7:25)
6. Esse poder tentaria mudar os tempos e a lei. Em
outras palavras, essa igreja suporia ter autoridade
para mudar os tempos e os mandamentos de Deus.
Daniel 7:25.
(Texto: Daniel 7:25)
7. A profecia aponta que esse poder teria
supremacia durante um período de 1260 anos. Pois
a Bíblia diz: e os santos lhe serão entregues nas
mãos por um tempo, dois tempos e metade dum
tempo. Daniel 7:25.
Observa-se, por esta profecia, que apenas um poder
no mundo surgiu na época certa e no local correto
para cumprir estes pontos da profecia. Esse poder é
a Igreja Romana.

116
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Agora, vamos dar um salto adiante, para o climax
desta importante profecia, pois ela tem um final
muito feliz para o povo de Deus.
117

Enquanto Daniel observava, em visão, os poderes da
terra tentando obter o domínio político e religioso,

sua atenção foi, repentinamente, retirada da terra e
voltada para o céu.

119

(Texto: Daniel 7:9, 10)
Continuei olhando, até que foram postos uns tronos,
e o Ancião de Dias se assentou;
120

Sua veste era branca como a neve, e os cabelos da
cabeça como pura lã;

121

o Seu trono eram como chamas de fogo, e suas
rodas como fogo ardente.

122

Um rio de fogo manava e saia de diante dEle;

123

milhares de milhares O serviam,

124
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e miríades de miríades estavam diante dEle;
assentou-se o tribunal, e se abriram os livros. Daniel
7:9, 10
125

Daniel viu Deus o Pai, aqui chamado de Ancião de
Dias, assentar-Se num glorioso trono.

126

127

128

(Texto: Daniel 7;22)
Note como Daniel descreve este evento: Até que veio
o Ancião de Dias... Daniel 7:22
Agora a corte está pronta para o julgamento
começar.
(Texto: Daniel 7:10)
...assentou-se o tribunal, e se abriram os livros.
Daniel 7:10
Foi mostrado o julgamento no céu, e Deus julgando
o poder da ponta pequena, que fez guerra contra os
santos.
Daniel viu também o resultado desse julgamento:
(Texto: Daniel 7:26)
Mas, depois, se assentará o tribunal para lhe tirar o
domínio,

129

para o destruir e o consumir até o fim. Daniel 7:26

130

Depois disso, Daniel viu algo muito especial, muito
bonito, acontecer após o Pai ter-Se assentado, com o
julgamento prestes a começar:
131
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(Texto: Daniel 7:13)
Eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis
que vinha com as nuvens do céu um como o Filho do
Homem,
132

e dirigiu-se ao Ancião de Dias, e O fizeram chegar
até Ele. Daniel 7:13.

Que personagem importante é chamado de Filho do
Homem, e apresenta-Se diante do Eterno Juiz?

134

Jesus usou esse título em relação a Si mesmo mais
de quarenta vezes no NovoTestamento.
Para surpresa dos seus discípulos,
135

(Texto: Mateus 17:22, 23)
... disse-lhes Jesus: o Filho do homem está para ser
entregue nas mãos dos homens;
136

e estes O matarão; mas, ao terceiro dia, ressuscitará,
Mateus 17;22, 23.
A Judas, o discípulo traidor, Jesus perguntou,
137

138

(Texto: Lucas 22:48)
... Judas, com um beijo trais o Filho do Homem?
Lucas 22:48.
Porém, a mais importante afirmação foi dirigida ao
sumo sacerdote, responsável pelo julgamento de
Cristo:
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(Texto: Mateus 26:64)
... desde agora, vereis o Filho do Homem assentado à
direita do Todo-Poderoso
139

140

141

e vindo sobre as nuvens do céu.
Mateus 26:64.
Aqui Jesus se identifica, inquestionavelmente, como
o Filho de Deus a quem Daniel viu na sua visão,
Aquele que vem sobre as nuvens do céu.
Cristo comparece ao julgamento para representar
todos os que O aceitaram como seu Advogado ou
Mediador.
Como nosso advogado no julgamento, Ele nunca
perdeu um caso!
O texto diz que os livros estão abertos
(Texto: Daniel 7:10)
... assentou-se o tribunal, e se abriram os livros.
Daniel 7:10, última parte.

142

143

144

145
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Os livros conterão cada ato das nossas vidas, sejam
eles maus ou bons.
Eles também registram as oportunidades que Deus
nos dá e a maneira como nós reagimos a essas
oportunidades.
Se aceitamos a Jesus como nosso Salvador e Senhor,
então quando nosso caso vier à presença de Deus,
Cristo tomará o nosso lugar e Se declarará nosso
Salvador, afirmando que Sua morte pagou cada
pecado que cometemos!
Naquele dia, nos registros celestiais, Sua vida sem
pecado tomará o lugar da vida que temos vivido em
pecado, e a única coisa que o Pai verá quando olhar
para os registros será a vida santa de Cristo, que
estará creditada em nossos registros.
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146

Teremos vida eterna, não por causa do que fizemos,
mas por causa do que Ele fez por nós na cruz.
Talvez Daniel tenha ficado tão interessado naquele
chifre pequeno, e o que finalmente aconteceria com
ele, que adiantou-se para contar a história completa
de seu destino, o que, na verdade, aconteceria
somente após o julgamento pré-advento,

17 – Como Descobrir uma Falsificação

quando cada caso da terra fosse examinado e
decidido quem faria parte do reino eterno de Deus.
O reino foi dado a Cristo e ao Seu domínio:
147

(Texto: Daniel 7:14)
Foi-Lhe dado domínio, e glória, e o reino,

148

para que os povos, nações e homens de todas as
línguas O servissem;

149

o Seu domínio é domínio eterno, que não passará,

150

e o Seu reino jamais será destruído.
Daniel 7:14.
Daniel continua com mais boas-novas a respeito
desse reino.
151
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152

(Texto: Daniel 7:27)
O reino, e o domínio,... serão dados ao povo dos
santos do Altíssimo...
Daniel 7:27.
O povo de Deus, Seus santos, serão reunidos como
herdeiros com Cristo, para tomar posse daquele
reino eterno:
(Daniel 7:18)
Mas os santos do Altíssimo receberão o reino e o
possuirão para todo o sempre, de eternidade em
eternidade. Daniel 7:18.

153

Esta parte da profecia faz um paralelo com a pedra
do sonho de Nabucodonozor, que foi cortada sem
mãos, feriu os pés da estátua e se tornou uma
montanha.
154

155

156

157
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(Texto: Daniel 2:35)
... a pedra... se tornou em grande montanha, que
encheu toda terra. Daniel 2:35.
Nestas duas profecias paralelas -- o sonho que
Nabucodonozor teve da grande imagem e
o sonho que Daniel teve sobre as bestas, foi um
resumo divino da História da terra desde os tempos
da antiga Babilônia até o grande dia quando Jesus
voltará nas nuvens de glória para estabelecer Seu
reino de amor e justiça.
Hoje estamos vivendo no tempo dos pés de ferro e
barro da estátua.
O tempo está se esgotando para a terra e seus
habitantes!
Esta é a mensagem que Deus está tentando
compartilhar com cada um de nós através de Suas
importantes profecias.
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160

161

Veja bem, Jerusalém estava em ruínas.
O povo de Deus, Israel, estava no cativeiro em
Babilônia.
As coisas pareciam sombrias.
Mas Deus, de uma maneira incomum, estava dizendo
a Daniel: Estou no controle de tudo.
Reis se levantam e caem.
Impérios surgem e desaparecem, mas Eu não
esqueço Meus filhos na terra, nem Meus planos para
eles. Um dia tudo será perfeito.
E amigos, reis e reinos apareceram e desapareceram.
As profecias duplas -- da estátua e das bestas -- já
quase se cumpriram completamente.
Jesus está vindo para executar o juízo e restaurar o
domínio perdido por Adão e Eva, num passado
distante.
Ele quer que todos os Seus filhos, no planeta terra,
façam parte daquele reino e estejam prontos para
aquele glorioso momento quando nosso Salvador irá
retornar!
Porque, naquele glorioso dia, nós O veremos - nosso
Salvador e Senhor!

25
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159

Que maneira grandiosa de predizer séculos da
história mundial em apenas dois curtos capítulos da
Bíblia!
Pensemos um pouco sobre isso: não foi o sonho
dado a Daniel, naquela longínqüa noite em
Babilônia, uma tremenda expressão do amor e
preocupação de Deus pelo Seu povo na terra?

18 – Marcados Para Sempre
Como Evitar Receber a Marca da Besta

1

Foi um dia especial, um grande dia, um dia que
merecia uma comemoração com desfile nas ruas e
música tocada pelos músicos da corte.
O Rei Nabucodonozor estava orgulhoso.
2
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3

Havia convidado dignatários de todo o vasto
domínio babilônico para estarem presentes.
Era um dia com o qual sonhara com grande
expectativa -- um dia que ele jamais esqueceria por
toda sua vida.
Algum tempo antes, o rei havia tido um sonho
estranho.
Nesse sonho ele vira uma grande estátua.

4

Na manhã seguinte, não conseguiu lembrar-se do
sonho, então Daniel teve que contar-lhe não só a
interpretação, mas o próprio sonho.
Nabucodonozor não pensava em mais nada!
5

6

Afinal, ele era a cabeça de ouro!
Seu reino permanecera sem rival em todo o mundo.
E agora, todos teriam uma vívida demonstração de
quão grande Babiônia realmente era -- quão
poderoso ELE realmente era!
Ele se tornou orgulhoso, e ordenou que seus servos
construíssem uma estátua toda de ouro.

7

1
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8

Esta imagem era toda de ouro; não apenas a cabeça,
mas o corpo todo também.
Todos estavam maravilhados com a indescritível
beleza dessa magnífica estátua. Foi a maneira que o
rei encontrou para comunicar ao mundo que seu
reino haveria de durar para sempre.
Naquele dia, milhares de importantes dignatários do
reino se reuniram para testemunhar a dedicação da
estátua de ouro de Nabucodonozor.

9

De repente, toda a multidão fez silêncio.
As trombetas soaram, e o arauto do rei proclamou
em alta voz:
10

(Texto: Daniel 3:4-6)
Daniel 3:4-6
... Ordena-se a vós outros, ó povos, nações e homens
de todas as línguas:
11

no momento em que ouvirdes o som da trombeta,
do pífano, da harpa, da cítara, do saltério, da gaita
de foles
12

e de toda sorte de música, vos prostrareis e
adorareis a imagem de ouro

13

que o rei Nabucodonozor levantou.

14

2
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Qualquer que se não prostrar e não a adorar

15

será, no mesmo instante, lançado na fornalha de
fogo ardente.
Daniel 3:4-6
16

17

18

Entre a vasta multidão ajoelhada, Sadraque, Mesaque
e Abede-nego permaneceram de pé; três hebreus que
se recusaram desobedecer a Deus, adorando e
ajoelhando-se perante um ídolo.
O rei logo ficou sabendo.
(Vídeo: 3 seg) Furioso pelo fato de alguém ter
coragem de desafiar sua ordem direta,
Nabucodonozor ordenou que os rebeldes fossem
trazidos à sua presença.

19

(Vídeo: 3 seg) Quando viu os três hebreus, o rei os
reconheceu imediatamente.
Eram jovens extraordinários, possuidores de grande
inteligência e muitos talentos.
20

21

(Vídeo: 2 seg) Ele lhes tinha atribuído muitas
responsabilidades no passado, as quais eles tinham
cumprido fiel e eficazmente. Sentindo-se generoso
para com eles, decidiu dar-lhes uma nova chance.
Chamando-os, a cada um, pelo nome, o rei disse:

3
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A música soou.
Todos se prostraram e adoraram a estátua.
Bem, quase todos.
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(Texto: Daniel 3:15)
Agora, pois, estai dispostos e, quando ouvirdes o
som de... toda sorte de música,
22

prostrai-vos e adorai a imagem que fiz; porém, se
não a adorardes,

23

24

sereis, no mesmo instante, lançados na fornalha de
fogo ardente. Daniel 3:15.
Como fizera um pronunciamento, o rei tinha de
sustentá-lo, ou perderia a moral diante de todo o
povo que ali estava.
Sadraque, Mesaque e Abede-Nego podiam ver as
chamas da grande fornalha.
Não tinham dúvidas quanto à intenção do rei.

25

26

O que deviam fazer? O que você teria feito?
Deveriam eles desobedecer uma ordem expressa de
Deus?
Teria sido tão fácil racionalizar que não faria mal
algum, apenas uma vez, inclinar-se diante de um
ídolo, sob tais circunstâncias.
Afinal, suas vidas estavam em perigo!
Não teria sido importante mostrar respeito pelo rei?
Evidentemente, tais pensamentos nunca passaram
por suas cabeças, porque a eles haviam sido
ensinados os mandamentos de Deus desde a
infância, e um desses mandamentos diz:

27

(Texto: Êxodo 20:4, 5)
Não farás para ti imagem de escultura, nem
semelhança alguma...
28

4
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Não as adorarás, nem lhes darás culto...
Êxodo 20:4, 5.
Calmamente, e sem hesitação, eles responderam:
29

(Texto: Daniel 3:16-18)
...Ó Nabucodonozor, quanto a isto não necessitamos
de te responder.
30
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Se o nosso Deus, a quem servimos, quer livrar-nos,
Ele nos livrará da fornalha de fogo ardente

31

e das tuas mãos, ó rei.

32

Se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a
teus deuses,

33

34

35

nem adoraremos a imagem de ouro que levantaste.
Daniel 3:16-18
O resto da história é emocionante.
O rei ficou furioso e pediu que o fogo da fornalha
fosse aumentado sete vezes mais do que o normal.
Então o rei ordenou que Sadraque, Mesaque e AbedeNego fossem amarrados e jogados dentro da
fornalha ardente.
O fogo estava tão intenso que os soldados que
lançaram os três jovens na fornalha caíram mortos.

5
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36

De repente, o rei se levantou e correu na direção da
entrada da fornalha, gritando para os seus
conselheiros, pois via quatro homens andando
dentro da fornalha, e um deles parecia-se com o
Filho de Deus!
Nosso Senhor entrou na fornalha ardente. Ele estava
com os três hebreus em meio às chamas. Ele é um
poderoso libertador.

37

38

39

40

Nabucodonozor ordenou que os hebreus saíssem da
fornalha, e para surpresa de todos, o trio saiu sem
um fio de cabelo sequer chamuscado, nem cheiro de
fumaça nas roupas!
O grande ídolo de ouro foi esquecido.
A manchete do dia, por muitos anos a seguir, deve
ter sido a fantástica experiência daqueles três
jovens.
O Deus deles os salvara das chamas!
Que tremendo testemunho do amor e cuidado de
Deus por Seus fiéis seguidores!
É possível que algum dia, no futuro, tenhamos
alguém obrigando-nos a prestar determinado tipo de
culto.
É possível que, como esses três hebreus, tenhamos
de enfrentar a pena de morte em conseqüência da
questão da adoração.
Bem, você pode dizer, fico feliz que não há ninguém
me obrigando a fazer minha adoração desta ou
daquela maneira!
Isto seria horrível! Enfrentar a morte por não adorar
de uma determinada maneira exigida por alguém.
Você sabia que, de acordo com a profecia bíblica, a
maior crise da história está justamente diante de
nós? E, que o ponto central dessa crise final será a
questão da adoração?

41
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Sabia que, assim como os três hebreus, todo aquele
que viver as últimas horas da história da terra terá
que fazer uma escolha semelhante?
Uma escolha que selará para sempre seu destino?
42

43

A mais solene advertência jamais dada aos
habitantes da terra está registrada no livro de
Apocalipse. Evidentemente, Deus considera esta
mensagem de vital importância, por isso declarou:
44

(Texto: Apocalipse 13:9)
Se alguém tem ouvidos, ouça.
Apocalipse 13:9
Temos de atentar para esta urgente mensagem!
45

(Texto: Apocalipse 14:9, 10)
...Se alguém adora a besta e a sua imagem e recebe a
sua marca na fronte ou sobre a mão,
46

esse beberá do vinho da cólera de Deus,

47
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Nabucodonozor, soberano de Babilônia, construiu
uma estátua que todos deveriam adorar.
Era uma questão de adoração.
O segundo mandamento, que proíbe a adoração de
ídolos, era o teste de lealdade entre a adoração ao
verdadeiro Deus e a adoração aos falsos deuses.
A fornalha foi aquecida sete vezes acima da
temperatura usual.
Foi uma prova maior que qualquer outra.
A pena para a desobediência a essa união entre
igreja e estado era a morte.
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preparado, sem mistura, do cálice da Sua ira.

48

e será atormentado com fogo e enxofre, diante dos
santos anjos e na presença do Cordeiro.
Apocalipse 14:9, 10.
49

Toda pessoa deveria estudar cuidadosamente esta
profecia e certificar-se que não tem qualquer
envolvimento com a besta ou sua marca.
50

51

52

53

De acordo com a profecia bíblica, bem no fim dos
tempos os habitantes da terra estarão divididos em
dois grupos:
aqueles que são fiéis a Deus e obedecem aos Seus
mandamentos e aqueles que adoram a besta e
recebem a sua marca.
Uma pressão muito grande será posta sobre aqueles
que recusarem-se a adorar a besta ou receber sua
marca.
Será uma crise tão grave quanto a que os três
hebreus enfrentaram quando permaneceram em pé
diante de Nabucodonozor.
(Texto: Apocalipse 13:16, 17)
A todos, os pequenos e os grandes, os ricos e os
pobres, os livres e os escravos, faz que lhes seja
dada certa marca sobre a mão direita ou sobre a
fronte,
para que ninguém possa comprar ou vender, senão
aquele que tem a marca, o nome da besta ou o
número do seu nome.
Apocalipse 13:16, 17

54
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Eventualmente, um decreto será promulgado
condenando à morte todos os que se recusarem a
adorar a besta e sua imagem.
55

(Texto: Apocalipse 13:15)
Sobre a segunda besta do Apocalipse a Bíblia diz:
...e foi-lhe dado comunicar fôlego à imagem da besta,
para que não só a imagem falasse,
56

57

As pessoas dirão: Se não adorar a besta, não
compraremos nada de você, nem lhe venderemos
nada; e, eventualmente, o mataremos.
58

Deus diz: Se você adorar a besta, beberá do vinho da
ira de Deus.

59

60

Cada pessoa da terra enfrentará a decisão mais
difícil que jamais teve de tomar.
Quais são estes juízos de Deus que estão para ser
derramados sobre os ímpios?
O Apocalipse tem a resposta.
(Texto: Apocalipse 15:1)
Vi no céu outro sinal grande e admirável:

61

sete anjos tendo os sete últimos flagelos, pois com
estes se consumou a cólera de Deus. Apocalipse
15:1.
62

9

18 – Marcados Para Sempre

como ainda fizesse morrer quantos não adorassem a
imagem da besta.
Apocalipse 13:15.
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63

64

65

Três das sete últimas pragas serão especificamente
reservadas para a besta e aqueles que a adorarem.
Com toda certeza, Deus não permitirá que Seus
juízos caiam sobre as pessoas sem primeiro advertilas.
Como Deus é maravilhoso!
Ele não derramará as sete últimas pragas sobre a
humanidade sem primeiro dar a cada um a
oportunidade de saber o que é a marca da besta e
como evitar recebê-la.
Com sua última mensagem de advertência, Deus
apresenta a chave para desvendar a profecia, para
que possamos melhor compreendê-la.
Ninguém precisa enfrentar despreparado esta crise
que se aproxima .
É vital que saibamos quem representa o poder da
besta e como podemos evitar receber sua marca.
Vamos examinar uma profecia que encontramos na
Bíblia, no livro de Apocalipse, e que fala sobre o
poder desta besta.

66

(Texto: Apocalipse 13:1-8)
O apóstolo João escreveu: Vi emergir do mar uma
besta
67

que tinha dez chifres e sete cabeças e, sobre os
chifres, dez diademas

68

sobre as cabeças, nomes de blasfêmia.

69
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A besta que vi era semelhante a leopardo, com pés
como de urso,

70

e boca como de leão.

71

72

Então, vi uma de suas cabeças como golpeada de
morte,

73

mas essa ferida mortal foi curada; e toda terra se
maravilhou, seguindo a besta;

74

e adoraram o dragão porque deu a sua autoridade à
besta;

75

também adoraram a besta, dizendo: Quem é
semelhante à besta?

76

Quem pode pelejar contra ela?

77
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E deu-lhe o dragão o seu poder, o seu trono e grande
autoridade.
Apocalipse 13:1, 2.

18 – Marcados Para Sempre
Foi-lhe dada uma boca que proferia arrogâncias e
blasfêmias

78

e autoridade para agir quarenta e dois meses.
Apocalipse 13:3-5.

79

e abriu a boca em blasfêmia contra Deus, para Lhe
difamar o nome

80

e difamar o tabernáculo, a saber, os que habitam no
céu.

81

Foi-lhe dado, também, que pelejasse contra os
santos e os vencesse.

82

Deu-se-lhe ainda autoridade sobre cada tribo, povo,
língua e nação;

83

e adorá-lo-ão todos os que habitam sobre a terra,
aqueles cujos nomes não foram escritos

84

no livro da vida do Cordeiro que foi morto desde a
fundação do mundo.
Apocalipse 13:6-8
85
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Precisamos examinar esta profecia ponto por ponto.
Aqui Deus outra vez usa símbolos proféticos para
apresentar suas advertências ao mundo.
86

87

O que o leão representava? Isso mesmo, Babilônia!

88

O urso? Muito bem, a Medo-Pérsia.

89

E que dizer do leopardo?
A Grécia.

90

E a terrível besta de dez chifres? Você se lembra
bem! Sim, ela representa o Império Romano.

91
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O que a besta representa?
Daniel 7 nos ensina que as bestas representam
reinos ou governos.
Em Apocalipse encontramos a representação de algo
realmente espetacular: uma besta que apresentava
características das outras quatro grandes bestas de
Daniel!
Ninguém jamais viu uma besta como esta!
Uma revisão das quatro bestas de Daniel nos ajudará
a esclarecer o poder da besta que estamos
estudando agora.
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92

93

A besta de Apocalipse 13 é um poder que surge após
esses quatro grandes impérios mundiais.
Descobrimos agora uma coisa impressionante:
apenas um poder na terra tem todas as
características mencionadas nesta profecia.
As Escrituras e a História fazem esta identificação
com precisão.
Falando da besta, João escreveu:
(Texto: Apocalipse 13:2)
Deu-lhe o dragão o seu poder, o seu trono e grande
autoridade. Apocalipse 13:2.
Descobrimos que o dragão representa Satanás, pois
a Bíblia diz:
(Texto: Apocalipse 12:7-9)
Houve peleja no céu...

94

E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que
se chama diabo e Satanás, o sedutor de todo o
mundo...
Apocalipse 12:7-9
95

96

Evidentemente, Satanás nunca entra numa batalha
de forma visível.
Ele age disfarçado, por trás das cenas, através de
outras agências, poderes e pessoas.
O Apocalipse dá uma visão da gigantesca luta entre
Satanás e a igreja:
(Texto: Apocalipse 12:3-5)
Viu-se, também, outro sinal no céu, e eis um dragão,
grande, vermelho,

97
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com sete cabeças, dez chifres e, nas cabeças, sete
diademas...

98

e o dragão se deteve em frente da mulher que estava
para dar à luz,

99

a fim de lhe devorar o Filho quando nascesse.

Nasceu-lhe, pois, um Filho varão, que há de reger
todas as nações com cetro de ferro.

101

E o seu Filho foi arrebatado para Deus até ao seu
trono. Apocalipse 12:3-5

102

103

Quem é o filho varão?
A resposta é Jesus Cristo!
Nos bastidores, o dragão, ou Satanás, é visto
trabalhando desesperadamente através de um poder
humano para destruir Jesus.
Foi exatamente isto que aconteceu.
Através de que nação Satanás estava trabalhando na
época do nascimento de Jesus?
À medida que viramos as páginas da História,
descobrimos que Roma pagã, sob o domínio dos
Césares, tinha o domínio do mundo quando Cristo
nasceu.

104
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100
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Herodes, o Grande, decretou que todos os meninos
de até dois anos de idade, na região de Belém,
fossem mortos. Esta foi uma tentativa de matar a
Jesus logo após Seu nascimento.
105

O governador romano, Pôncio Pilatos, condenou
Jesus à morte.

106

Soldados romanos pregaram-nO na cruz, e um selo
romano lacrou a entrada de Sua tumba. Satanás
trabalhou através de Roma pagã para destruir a
Cristo.
107

Jesus ressuscitou e ascendeu ao céu exatamente
como a profecia predisse.
Isso lhe dá confiança na profecia bíblica?
108

Mais adiante, a profecia predisse que esse poder,
Roma pagã, haveria de

109

110
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(Texto: Apocalipse 13:2)
dar o seu poder, seu trono, e grande autoridade à
besta.
Roma pagã cumpriu essa profecia?
E, se realmente o fez, a quem foram dados o poder,
o trono e a autoridade?
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111

Por muitos séculos, a Igreja Romana utilizou um
documento intitulado A Doação de Constantino para
assegurar seu direito à cidade de Roma. Esse
documento, mais tarde comprovado como falso, deu
à igreja poderes para reivindicar o seu direito de
governar Roma Ocidental, tanto política quanto
religiosamente.
Esse documento foi a base para justificar o seu
poder como reino, e o papa como rei.

112

113

Quando Constantino mudou-se para a nova capital,
deixou o trono para o Bispo de Roma, que tornou-se
a cabeça da igreja, da mesma forma que um rei é
soberano de uma nação.
A união entre igreja e estado resultou no domínio do
estado pela igreja.
A cidade do Vaticano está situada no centro de
Roma, a cidade onde ficava o trono do antigo
Império Romano.

114

A Igreja Romana continua lá até hoje, não só como
um poder religioso, mas como um poder político.
Quase todas as nações do mundo enviam
embaixadores ao Vaticano.
115

É muito importante ter em mente que a profecia está
falando de uma organização, ou um sistema
religioso. Não está identificando pessoas,
individualmente.
116
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Em 300 A.D. Constantino transferiu sua capital para
Bizâncio e mudou o nome da cidade para
Constantinopla, em sua própria homenagem.
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Há um grande número de pessoas sinceras que
adoram a Deus mas que ainda não sabem o que você
está aprendendo hoje sobre o que está profetizado
na Bíblia a respeito desse poder.
117

Um estudo detalhado das características do poder
da besta, em Apocalipse 13, deixa claro que se trata
do mesmo poder simbolizado pelo chifre pequeno
de Daniel 7.
118

O profeta João disse que esta besta teria uma marca
distintiva e que tentaria imprimi-la em todas as
pessoas do mundo!
119

120

(Texto: Apocalipse 13:16, 17)
A todos, os pequenos e os grandes, os ricos e os
pobres, os livres e os escravos, faz que lhes seja
dada certa marca sobre a mão direita ou sobre a
fronte,
para que ninguém possa comprar ou vender, senão
aquele que tem a marca, o nome da besta ou o
número do seu nome. Apocalipse 13;16, 17.

121

De acordo com a Palavara de Deus, essa marca é um
símbolo de rebelião ou deslealdade a Deus.
A Bíblia descreve claramente um grupo que não
receberá a marca da besta.
122

(Texto: Apocalipse 14:12)
Aqui está a perseverança dos santos, os que
guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus.
Apocalipse 14:12.
123
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124

Não se engane, a importante decisão para a qual o
mundo se encaminha é a obediência ou não aos
mandamentos de Deus!
Um grupo de pessoas recebe a marca da besta,
enquanto o outro é leal e fiel a Deus através da
observância a todos os Seus mandamentos e
profissão de fé em Jesus.
O povo de Deus também receberá uma marca, porém
será a marca de Deus, o selo de Deus.

Ele será colocado na fronte de Seus seguidores.

126

(Texto: Apocalipse 7:2, 3,)
Vi outro anjo que subia do nascente do sol, tendo o
selo do Deus vivo,
127

e clamou em grande voz aos quatro anjos, aqueles
aos quais fora dado fazer dano à terra e ao mar,

128

dizendo: Não danifiqueis nem a terra nem o mar,
nem as árvores,

129

até selarmos na fronte os servos do nosso Deus.
Apocalipse 7:2, 3.

130
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131

Eu quero esse selo. E você?
Nada é mais importante que isso.
O conflito final da História estará centrado no
recebimento do selo de Deus ou da marca da besta;
entre o sinal de Deus e um sinal falsificado.
Quando compreendermos a verdade sobre o selo de
Deus, ou Sua marca, ficará mais fácil descobrir a
falsa marca imposta pelo poder da besta.
Deus nos revela qual é o Seu sinal:
(Texto: Ezequiel 20:12)
Também lhes dei os meus sábados, para que sirvam
de sinal entre mim e eles...
Ezequiel 20:12.

132

(Texto: Êxodo 31:13)
numa outra ocasião Deus disse: Tu, pois, falarás aos
filhos de Israel e lhes dirás: Certamente, guardareis
os Meus sábados;
133

pois é sinal entre Mim e vós nas vossas gerações;

134

para que saibais que Eu sou o Senhor, que vos
santifica.
Êxodo 31:13.
135

Deus disse que o sábado é Seu sinal ou marca de
autoridade.
Qual é a marca de autoridade declarada pela besta?
136

A citação a seguir foi tirada de um catecismo
católico:
Pergunta: Como você prova que a igreja tem poder
para instituir festas e dias santos?
137

20

18 – Marcados Para Sempre
Resposta: Pelo próprio ato de mudar o sábado para o
domingo, o que os protestantes aceitam,

138

contradizendo-se por guardar fielmente o domingo,
embora não respeitem os outros dias santos
instituidos pela mesma igreja.
139

140

Resposta: Não tivesse ela tal poder não poderia ter
instituido a observância do domingo, o primeiro dia
da semana,
141

142

em lugar da observância do Sábado, o sétimo dia,
uma mudança para a qual não há autorização
bíblica.
- Um Resumo da Doutrina Cristã, Henry Tuberville,
p. 58
O domingo é a marca da autoridade da Igreja
Romana, segundo seu próprio testemunho.
Ela prontamente admite que mudou o dia de culto
do sábado para o domingo e, além disso,

143

144

afirma que esse ato é a marca de seu poder
eclesiástico. (Carta de C. F. Thomas, Chanceler do
Cardeal Gibbons, 28 de outubro de 1895.)
A Igreja Romana desafia os protestantes a
justificarem a razão de terem deixado a observância
do dia de Deus e abandonado

21
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Pergunta: Você tem outra forma de provar que a
igreja tem poder para instituir dias santos?
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(Vídeo: 2 seg)
o sábado bíblico para reverenciar um dia que foi
instituido pela
145

(Vídeo: 5 seg)
tradição e autoridade da Igreja de Roma.

146

(Texto: Daniel 7:25)
Daniel predisse que o poder da besta
cuidará em mudar os tempos e a lei...
Daniel 7:25.
147

(Texto: Daniel 8:12)
Ele também predisse que esse poder haveria de
deitar ... a verdade por terra; e o que fez prosperou.
Daniel 8:12
148

João predisse que Satanás tentará forçar cada pessoa
a receber a marca da besta:

149

150

(Texto: Apocalipse 13:16, 17)
A todos, os pequenos e os grande, os ricos e os
pobres, os livres e os escravos, faz que lhes seja
dada certa marca sobre a mão direita ou sobre a
fronte,
para que niguém possa comprar ou vender, senão
aquele que tem a marca, o nome da besta ou o
número do seu nome.
Daniel 13:16, 17

151

22

18 – Marcados Para Sempre
Para cumprir esta profecia, este poder tentará, no
final dos tempos, usar a autoridade civil para impor
sua marca nas pessoas.
Note como Deus identifica esse poder:
152

(Texto: Apocalipse 13:18)
Aqui está a sabedoria. Aquele que tem entendimento
calcule o número da besta, pois é número de
homem.
153

154

O que o número da besta significa? você deve estar
se perguntando. Muitas pessoas têm feito esta
pergunta.
155

Deixaremos a Igreja Católica responder. O latim é a
língua oficial da Igreja Católica.
O papa, na teologia católica, representa a igreja.
156

Um dos títulos do papa é Vicarius Filii Dei, que
significa Vigário do Filho de Deus.

157

Os católicos entendem que a Igreja, que é uma
sociedade visível, tem de ter uma cabeça visível.

158
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Seu número é 666.
Apocalipse 13:18
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159

160

161

162

(Vídeo: 9 seg) Você verá que é fácil calcular o valor
numérico das letras em latim:
Vicarius Filii Dei
Vicarius 5,1,100,0,0,1,5,0 = 112
Filii 0,1,50,1,1 = 53
Dei 500, 0, 1 = 501
=666
Aqui está outra identificação clara de que a igreja de
Roma é o poder da besta de Apocalipse 13
O que podemos concluir de um estudo das profecias
da Palavra de Deus?
Podemos ver que está chegando um tempo, e não
está muito distante, quando a cada pessoa será
exigido observar o primeiro dia da semana, em
direta violação da lei de Deus.
Uma recente encíclica, entitulada, Carta Apostólica,
Dies Domini, do Santo Padre João Paulo II, aos
bispos, clérigos e fiéis da igreja, sobre a guarda do
Dia do Senhor,
foi enviada aos líderes da igreja orientando-os a
enfatizar a guarda do domingo como um dia de
descanso e adoração.
Seria o caso desta bem-intencionada carta estar
preparando o cenário para leis que favoreçam a
observância do domingo em lugar do sábado?
A carta chega a sugerir que os líderes da igreja
deveriam trabalhar no sentido de empregar a
legislação civil para tornar isso uma realidade.
Isso lhe parece familiar?
Justamente como diz a profecia!
A pergunta que muitas pessoas fazem é: Alguém já
possui a marca da besta?
Não, ninguém recebeu a marca da besta ainda.
Deus tem seguidores sinceros em todas as igrejas.

163
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164

(Texto: Romanos 6:16)
Paulo escreveu: Não sabeis que daquele a quem vos
ofereceis como servos para obediência,
165

desse mesmo a quem obedeceis sois servos,
seja do pecado para a morte,

166

ou da obediência para a justiça?
Romanos 6:16

167

Todo habitante da terra num futuro muito próximo
enfrentará um momento muito solene.
Ninguém poderá comprar ou vender se não tiver a
marca da besta.
168
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Quando a marca da besta for imposta através de lei
civil, cada pessoa terá de escolher entre a lealdade a
Deus -- através da observância do sábado de acordo
com os mandamentos de Deus -ou lealdade à besta -- através da observância do dia
instituido pela autoridade do homem.
Então, e só então, as pessoas receberão a marca da
besta!
A cada alma virá o teste crucial: Obedecerei eu a
Deus, ou ao homem?
Não é apenas uma questão de dias da semana.
É uma questão de senhorio!
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169

Primeiro virá um boicote e, depois, o decreto de
morte.
E, para os que receberem a marca da besta, as sete
últimas pragas.
Você percebe porque este assunto é tão importante?
Por que é uma questão de vida ou morte?
Por que é tão importante que escolhamos agora
honrar a Deus?
Há boas-novas para os que escolhem honrar a Deus
e recebem Seu selo.

170

171

(Texto: Isaías 33:16)
Eles podem estar impedidos de comprar ou vender,
mas Deus diz:
... o seu pão lhe será dado, as suas águas serão
certas.
Isaías 33:16.
(Texto: Salmos 91:5-8)
E em relação às pragas que serão derramadas sobre
a terra, Deus promete: Não te assustarás do terror
noturno, nem da seta que voa de dia,

172

nem da peste que se propaga nas trevas, nem da
mortandade que assola ao meio-dia.

173

Caiam mil ao teu lado, e dez mil, à tua direita; tu não
serás atingido.

174
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175

Somente com os teus olhos contemplarás e verás o
castigo dos ímpios.
Salmo 91:5-8
E caso você ainda se pergunte sobre o que poderá
acontecer, a Bíblia diz:
(Texto: Salmo 91:9-11)
Fizeste do Altíssimo a tua morada.

176

177

178

Porque aos Seus anjos dará ordens a teu respeito,
para que te guardem em todos os teus caminhos.
Salmo 91:9-11.
Deus faz uma maravilhosa promessa a todos aqueles
que escolhem seguí-lO:
(Texto: Daniel 12;1)
Nesse tempo, se levantará Miguel, o Grande Príncipe,
o Defensor dos filhos do teu povo,

179

e haverá tempo de angústia, qual nunca houve,
desde que houve nação até aquele tempo;

180

181

naquele tempo, será salvo o teu povo, todo aquele
que for achado inscrito no livro.
Daniel 12:1.
A João foi mostrado uma visão daqueles que
venceram a besta:
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18 – Marcados Para Sempre

Nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará à
tua tenda.

18 – Marcados Para Sempre
(Texto: Apocalipse 15:2)
Vi como que um mar de vidro, mesclado de fogo, e
os vencedores da besta,
182

da sua imagem, e do número do seu nome,

183

184

que se achavam em pé no mar de vidro, tendo
harpas de Deus. Apocalipse 15:2.
Mesmo agora, Deus está apelando aos seus sinceros
seguidores para que saiam do sistema religioso falso
a fim de seguí-lO de forma completa.
(Texto: Apocalipse 18:4)
Retirai-vos dela, povo Meu, para não serdes
cúmplices em seus pecados

185

e para não participardes dos seus flagelos.
Apocalipse 18:4

186

Servir a Deus tem um custo.
Você se lembra dos três hebreus que, corajosamente,
mesmo em face da morte certa, e sem racionalizar,
decidiram permanecer firmes ao lado de Deus?
187

188

28

Deus, através do Seu Espírito Santo, está falando a
você nestes estudos bíblicos. Ele está fazendo Seu
último chamado a um mundo agonizante para
prepará-lo para a segunda vinda de Seu Filho.
Ele está vindo para levar para o lar aqueles que
escolheram seguí-lO até o fim. Você não gostaria de
decidir hoje, como os três hebreus, colocar-se ao
lado de Deus e de Sua verdade?

19 – Um Investimento Que Você Não Pode Perder
Como Ter Certeza de Que Seu Dinheiro Está Seguro.

1

Muitas pessoas gastam muito tempo preocupando-se
com questões de dinheiro: como pagar pelas coisas
que precisam e querem comprar.
Elas também se preocupam com o futuro.
3

4

Será que terão dinheiro suficiente para viver quando
se aposentarem?
O que acontecerá quando ficarem idosos ou doentes
demais para trabalhar?
As pessoas estão em busca de algo estável e
permanente. Mas, onde podem encontrar segurança
para o presente e o futuro?
Deus nunca desejou que você e eu nos
preocupássemos com o presente ou o futuro.
Se confiarmos nEle, não teremos que nos preocupar
com o que vai acontecer conosco.

5

1
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2

Jesus muitas vezes falou sobre dinheiro.
Dezesseis de Suas 38 parábolas falam sobre a
administração de dinheiro e posses.
Nos evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João, um
em cada dez versos, ou seja, 288 versos ao todo,
tratam diretamente de dinheiro e bens materiais.
Há aproximadamente 500 versos na Bíblia sobre
oração, outros 500 sobre fé, mas uns 2.000 versos
sobre dinheiro e bens materiais.
O dinheiro deve ser um assunto importante para
Deus.
Ele não quer que nos preocupemos com isso.
Ele deseja que confiemos nEle para prover nossas
necessidades .

19 – Um Investimento Que Você Não Pode Perder
(Texto: Mateus 6:31, 32)
Portanto, não vos inquieteis, dizendo: Que
comeremos? Que beberemos? Ou: Com que nos
vestiremos?
6

7

... Pois vosso Pai celeste sabe que necessitais de
todas elas.
Mateus 6:31, 32.
Vamos dar uma olhada no plano de segurança
eterno de Deus para nós.
Tudo começou no Jardim do Éden.

8

O planeta Terra tinha acabado de sair das mãos do
Criador, em todo seu esplendor e perfeição, com
glória além de qualquer descrição.
9

Os olhos se deliciavam com a obra do Grande
Artista.
Magníficas alvoradas só eram igualadas pela beleza
do por-do-sol.
10

Lagos calmos se aconchegavam entre as colinas.

11

Lindas flores de todas as cores deliciavam os
sentidos.

12

As árvores estavam carregadas com frutas deliciosas
de vários tipos.
2
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14

Quanto Adão e Eva devem ter apreciado o mundo
perfeito que Deus lhes criara.

15

(Texto: Gênesis 2:8)
Mas, isso não era tudo! E plantou o Senhor Deus um
jardim... e pôs nele o homem que havia formado.
Gênesis 2:8.
16

Pense nisso! Em algum lugar daquele maravilhoso
mundo recém criado, Deus projetou uma casa para
Adão e Eva.
17

18

A mais suntuosa casa da terra não poderá jamais ser
comparada com o paraíso criado por Deus. Não
somente Deus proveu-lhes um lindo lar, como
também mostrou-lhes os deliciosos alimentos que
criara para eles.
(Texto: Gênesis 1:29)
... Eis que vos tenho dado todas as ervas que dão
semente e se acham na superfície de toda a terra,

19

e todas as árvores em que há fruto que dê semente;
isso vos será para mantimento.
Gênesis 1:29.
20

3
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O canto dos pássaros enchia o ar com lindas
melodias. Os animais brincavam, sem medo, por
luxuriantes campos.
Os rios e lagos tornavam-se mais belos ainda com a
presença de peixes coloridos.
Que paraíso, de polo a polo!

19 – Um Investimento Que Você Não Pode Perder
Adão e Eva não tinham que pagar aluguel, não
tinham que se preocupar com impostos, nem
cadeados ou chaves, nem com ladrões, nem
hospitais ou farmácias.
21

22

Eles desfrutavam de saúde perfeita e eterna
juventude, compromisso permanente de um para
com o outro, e amor ilimitado a Deus.
Deus queria que eles compartilhassem essas
bênçãos, então lhes disse:
(Texto: Gênesis 1:28)
... Sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e
sujeitai-a...
Gênesis 1:28.

23

Somos Administradores da Propriedade de Deus

24

Era desígnio de Deus que uma grande e feliz família
habitasse o planeta Terra.
Deus também sabia que o homem deveria trabalhar
e envolver-se em atividades gratificantes.
25

(Texto: Gênesis 1:28)
Então disse a Adão e Eva: ... dominai sobre os peixes
do mar, sobre as aves dos céus,
26

e sobre todo animal que rasteja pela terra.

27

4
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(Texto: Gênesis 2:15)
Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou
no jardim do Éden para o cultivar e o guardar.
Gênesis 1:28; 2:15.
28

(Texto: Salmos 24:1)
A Bíblia diz, Ao Senhor pertence a terra e tudo o que
nela se contém, o mundo e os que nele habitam.
Salmos 24:1.
30

(Texto: Salmos 50:10, 11)
Deus ainda diz:Pois são Meus todos os animais do
bosque e as alimárias aos milhares sobre as
montanhas.
31

Conheço todas as aves dos montes, e são Meus todos
os animais que pululam no campo.
Salmos 50:10, 11.
32

Deus nos dá a habilidade de ganhar dinheiro. Nós
não somos donos de nada!
Como nosso Criador, Deus tem direitos sobre nossas
posses e nossas vidas.
33

(Texto: Deuteronômio 8:18)
Antes, te lembrarás do Senhor, teu Deus, porque é
Ele o que te dá força para adquirires riquezas,
34

para confirmar a Sua aliança, que, sob juramento,
prometeu a teus pais, como hoje se vê.
Deuteronômio 8:18.
35

5
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29

Se, por um lado, tudo o que existe pertence a Deus,
por outro, Ele confiou ao homem a administração da
terra.
Deus é o proprietário, nós somos os administradores
que cuidam de Sua propriedade.

19 – Um Investimento Que Você Não Pode Perder

36

O Novo Dicionário Aurélio da Língua Portuguesa
define mordomo como um administrador dos bens
de uma casa.
Quando alguém assume um emprego de mordomo,
deseja saber o que o dono da casa espera dele.
Este é o entendimento que Deus teve com Adão, pois
a Bíblia afirma,
(Texto Gênesis 2:16, 17)
... De toda árvore do jardim comerás livremente,

37

mas da árvore do conheciemento do bem e do mal
não comerás;

38

porque, no dia em que dela comeres, certamente
morrerás.
Gênesis 2:16, 17.
39

40

6

(Video: 20 sec) Deus testou o amor e a lealdade do
homem.
Adão e Eva podiam comer de todas as outras árvores
do jardim, mas não deviam comer o fruto de uma
única árvore.
Obedecendo a Deus, estariam demonstrando
reconhecer a Deus como dono de tudo.
Se fossem mordomos fiéis e escolhessem manter-se
submissos a Deus, viveriam para sempre num
mundo que era um verdadeiro paraíso!
Adão e Eva falharam no único teste que Deus deu.
Eles foram administradores infiéis e perderam tudo:
o jardim, a imortalidade, o amor, a alegria, a
segurança, a consciência limpa e as conversas face a
face com Deus!

19 – Um Investimento Que Você Não Pode Perder
Eles caíram da realeza para a escravidão.
E, por trás de tudo isso, muito satisfeito, estava
Satanás, o anjo rebelde, que desejou ter domínio
total sobre a terra para sempre.
41

42

O plano de Satanás era enganar o Filho de Deus tão
facilmente quanto enganara Adão e Eva.
Satanás esperou o momento certo: quando Jesus
jejuou durante quarenta dias.
43

(Texto: Mateus 4:8, 9)
Levou-O ainda o diabo a um monte muito alto...

44

e mostrou-Lhe todos os reinos do mundo...

45

E Lhe disse: Tudo isto Te darei se, prostrado, me
adorares. Mateus 4:8, 9

46

47

Satanás tentou atrair Jesus oferecendo-Lhe os reinos
deste mundo, mas seu plano fracassou. As coisas
que Satanás prometeu dar a Cristo não lhe
pertenciam!
Ele tinha usurpado o domínio do planeta por fraude
e falsidade.
E Jesus não trocaria Sua relação com Seu Pai nem
pelo mundo mais cheio de riquezas e resplendor.
7
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Porém, o domínio de Satanás foi interrompido pela
vinda de Cristo ao mundo, séculos mais tarde.

19 – Um Investimento Que Você Não Pode Perder

48

Finalmente, o destino de Satanás foi selado para
sempre no Calvário.
Através da morte de Cristo na cruz, Satanás foi
derrotado!
A morte de Cristo tornou possível a restauração do
planeta Terra.
Tudo o que somos e temos é presente de Cristo para
a família humana.
Quer O amemos ou não, nossas vidas e nossos bens
materiais são propriedade dEle.

49

Ele não é somente nosso Criador, é nosso Redentor!
E, como Adão e Eva, somos mordomos daquilo que
Deus nos deu. E o que Ele quer de nós?
50

(Texto: I Coríntios 4:2)
Ora, além disso, o que se requer dos despenseiros é
que cada um deles seja encontrado fiel.
I Corintios 4:2
51

Somos Administradores do Divino Dom da Vida
O Maior dos Presentes de Deus é a Própria Vida.
O apóstolo Paulo declara:
52

(Texto: Atos 17:24, 25)
O Deus que fez o mundo e tudo o que nele existe...

53

pois Ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e
tudo mais.
Atos 17:24, 25.
54

8
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A vida origina-se com Deus, e Ele a sustém.
Cada batida do coração, cada respiração, cada
pulsação é um presente de Deus.
55

56

57

santo e agradável a Deus, que é o vosso culto
racional.
Romanos 12:1.
Um sacrifício vivo significa compromisso, obediência
a Cristo, submissão à Sua orientação em nossas
vidas.
(Texto: Atos 10:38)
Cristo andou por toda parte, fazendo o bem, Atos
10:38.

58

Ele é nosso exemplo, e devemos seguir este exemplo
de serviço desinteressado.

59

60

Somos Administradores do Tempo Que Deus Nos Dá
Não apenas temos que administrar nosso dinheiro,
mas também o tempo.
Dizem que o tempo é o material do qual é feita a
vida.
O salmista pediu a Deus:
(Texto: Salmo 90:12)
Ensina-nos a contar os nossos dias, para que
alcancemos coração sábio.
Salmos 90:12.

61
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(Texto: Romanos 12:1)
Paulo escreveu: Rogo-vos, pois, irmãos, pelas
misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso
corpo por sacrifício vivo,

19 – Um Investimento Que Você Não Pode Perder

62

(Video: 6 seg) Desperdiçar tempo é desperdiçar vida,
desperdiçar o talento que o próprio Deus deu a cada
homem e a cada mulher.
Cada pessoa tem o mesmo número de horas num
dia, o mesmo número de minutos, e é responsável
pelas decisões tomadas para preenchê-los.
Em termos gerais, Deus espera que nós usemos
nosso tempo sabiamente. Ele também espera que
separemos um período de tempo -- o Sábado -- para
expressar nossa convicção nEle como Criador.

63

64

65

Se, por um lado, todo nosso tempo pertence a Deus,
por outro, Ele pede que o sétimo dia da semana seja
dedicado à devoção e adoração, ao descanso em Sua
Palavra, ao estudo de Suas promessas.
Ele nos convida a colocar de lado as pressões do
trabalho, as compras e as realizações da vida
cotidiana, para lembrar dEle como nosso Criador e
Redentor.
Somos Administradores dos Talentos Que Deus Nos
Dá
Bem, você pergunta, que talentos específicos são
esses, pelos quais somos responsáveis perante
Deus? Eu acho que não tenho nenhum talento.
Hoje em dia, a palavra talento normalmente significa
a habilidade para cantar bem, tocar algum
instrumento musical, pintar um quadro, costurar
uma roupa, escrever, ou organizar.

66
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67

(Texto: Atos 10:38)
A Bíblia diz que Jesus ... andou por toda parte,
fazendo o bem... Atos 10:38. Muitos de nós nos
contentamos apenas em andar por toda parte.
68

Nossos talentos não devem ser usados para alcançar
elogios humanos ou ganhar mérito diante de Deus.
Eles nos são emprestados para abençoar outros.
69

(Texto: I Coríntios 4:7)
Paulo escreveu: ...E que tens tu que não tenhas
recebido?
70

E, se o recebeste, por que te vanglorias, como se o
não tiveras recebido?
I Coríntios 4:7.
71

Somos Administradores do Dinheiro que Deus Nos
Dá

72
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Esses são talentos, com certeza, mas os talentos que
Deus tinha em mente não eram apenas esses.
Como mordomos de Deus, somos responsáveis por
todas as coisas que Ele nos concede, incluindo vida,
tempo, habilidades, e posses.
Um dia Deus nos pedirá para escolhermos entre a
busca da riqueza e satisfação dos nossos próprios
desejos, ou uma vida de bênção para os outros!
Jesus disse, Siga-Me.
Sua vida foi de abnegação.

19 – Um Investimento Que Você Não Pode Perder
(Texto: Mateus 6:33)
Ao buscarmos, ... em primeiro lugar, o Seu reino e
Sua justiça (Mateus 6:33), descobrimos que as
bênçãos de Deus estão sobre nós.
73

Além de darmos de nosso tempo a Deus, as
Escrituras declaram que a dedicação a Deus inclui
devolver a Ele uma porção de Suas bênçãos
materiais.
74

75

76

(Video: 11 seg)
Um dia, o sobrinho de Abraão, Ló, e sua família,
foram levados cativos de suas casas em Sodoma por
uma tribo inimiga.
Quando a notícia chegou a Abraão, ele decidiu
resgatar Ló e os seus. Ele orou a Deus pedindo que
fosse com ele e o abençoasse. E Deus foi com Ele.
Ló e sua família foram resgatados e o tesouro foi
recuperado.
Quando Abraão chegou em Sodoma, o rei veio
conhecê-lo, e ordenou que ficasse com os tesouros
que tinha recuperado, entregando apenas os cativos.
Mas, Abraão recusou pegar qualquer coisa para si
mesmo.
Melquisedeque, um sacerdote de Deus, serviu-lhe
uma refeição e o abençoou.
(Texto: Gênesis 14:20)
Então Abraão ... e de tudo lhe deu Abraão o dízimo.
Gênesis 14:20

77

Abraão queria expressar sua gratidão pela ajuda de
Deus no resgate e libertação de Ló, reconhecendo a
orientação e bênçãos de Deus.
78
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79

Com um enorme remorso, Jacó confessou seu erro a
Deus, e, em seguida, deitou-se no chão e dormiu.

80

(Texto: Gênesis 28:12, 22)
E sonhou: eis posta na terra uma escada cujo topo
atingia o céu;
81

e os anjos de Deus subiam e desciam por ela.
Gênesis 28:12.
Quando Jacó acordou, sabia que Deus tinha lhe
falado, prometendo proteção e orientação.
82

Profundamente tocado e agradecido, ele prometeu:
... de tudo quanto me concederes, certamente eu Te
darei o dízimo. Verso 22.
83

O Rei Davi sentiu-se da mesma forma quando
perguntou:

84
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Cento e cinqüenta anos depois, Jacó, o neto de
Abraão expressou sua gratidão a Deus da mesma
forma.
Enquanto fugia de seu irmão, Jacó sentiu-se
totalmente sozinho e com medo.
Ele ansiou pela proteção de Deus, mas se sentia tão
culpado por ter fraudado seu irmão, Esaú, que
temeu que Deus o houvesse abandonado.

19 – Um Investimento Que Você Não Pode Perder

85

(Texto: Salmos 116:12)
Que darei ao Senhor por todos os Seus benefícios
para comigo?
Salmos 116:12.
Você já se perguntou como agraceder a Deus pelas
incríveis bênçãos que lhe dá? Pelo dom da vida, pela
família, saúde e bênçãos materiais?
Você algumas vezes indaga se muito obrigado é
suficiente?
O princípio bíblico de administração e mordomia
proporciona uma forma tangível de expressar nossa
apreciação a Deus por todos os Seus benefícios.
Jacó disse que devolveria um décimo, ou uma
dízima, de tudo que recebesse, da mesma maneira
que seu avô, Abraão havia feito.

86

As primeiras instruções escritas sobre o dízimo, ou,
devolução de um décimo para o Senhor, encontramse no livro de Levítico.
87

(Texto: Levítico 27:30)
Também todas as dízimas da terra, tanto dos cereais
do campo como dos frutos das árvores, são do
Senhor;
88

santas são ao Senhor.
Levítico 27:30.

89

Ao devolvermos o dízimo ao Senhor, somos levados
a reconhecer que Deus é o Criador e Fonte de todas
as bênçãos.
E, como deve ser usado o dízimo?
90
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91

(Texto: Números 18:21)
O livro de Números nos dá uma explicação clara:
Aos filhos de Levi (ministros a serviço de Deus) dei
todos os dízimos em Israel por herança, pelo serviço
que prestam,

92

Em toda a Bíblia, há referências ao dízimo como a
forma de sustentar o trabalho de Deus.

93

(Texto: I Coríntios 9:13, 14)
Paulo explica, no novo testamento: Não sabeis vós
que os que prestam serviços sagrados do próprio
templo, se alimentam?
94

E quem serve ao altar do altar tira o seu sustento?

95

Assim ordenou também o Senhor aos que pregam o
evangelho que vivam do evangelho.
I Coríntios 9:13, 14.
96

Cristo ratificou o sistema do dízimo na mesma
época em que reprovou os escribas e fariseus por
sua visão tacanha da religião:
97
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serviço da tenda da congregação.
Números 18:21.

19 – Um Investimento Que Você Não Pode Perder
(Texto: Mateus 23:23)
... dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho e
tendes negligenciado os preceitos mais importantes
da lei:
98

a justiça, a misericórdia e a fé; devíeis, porém, fazer
estas cousas, sem omitir aquelas!
Mateus 23:23.
99

100

101

Talvez você esteja pensando como é possivel dar um
décimo de sua renda ao Senhor.
Muitas pessoas já se perguntaram a mesma coisa!
Mas, decidiram confiar na orientação e sabedoria de
Deus, e devolver-Lhe o dízimo.
Semanas depois, essas mesmas pessoas
testemunharam, com entusiasmo, um milagre em
suas vidas!
De alguma maneira, os nove décimos de sua renda
tiveram mais resultado que os dez décimos
anteriores jamais haviam tido!
Este é o segredo da segurança financeira!
Algumas pessoas perguntam: O dízimo não é algo
apenas para os judeus?
A isto respondemos com outra pergunta: As bênçãos
do céu são apenas para os judeus?

102

103

Conta-se a experiência de Jim, que preencheu um
cheque para devolver seu dízimo.
Aquilo lhe pareceu difícil no momento, mas depois
ele foi abençoado quando seu negócio cresceu e
trouxe-lhe segurança financeira.
Hoje em dia ele dá a Deus o crédito por seu sucesso
financeiro e se realiza em contribuir para o avanço
do trabalho de Deus.

104
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105

Ou, veja o exemplo de Ed, que deu um salto de fé e
passou a fechar seu comércio aos sábados -- o dia
mais movimentado da semana. O resultado foi que
ele faturou em dobro nos outros seis dias da
semana! Deus cumpre Suas promessas!

106

(Texto: Malaquias 3:10)
Trazei todos os dízimos à casa do Tesouro, para que
haja mantimento na Minha casa; e provai-Me nisto,
107

diz o Senhor dos Exércitos, se Eu não vos abrir as
janelas do céu

108

e não derramar sobre vós bênçãos sem medida.
Malaquias 3:10.

109

110

O Senhor diz que um décimo de tudo deve ser
separado para Ele.
Ele nos dá o privilégio de devolver-Lhe parte de
nossos bens, para testar nossa mordomia e ver se O
honraremos.
De acordo com a Bíblia, se nos recusarmos a fazer
isso, estaremos roubando a Deus.

111
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Muitos cristãos já descobriram em primeira mão as
bênçãos prometidas em Malaquias:

19 – Um Investimento Que Você Não Pode Perder
(Texto: Malaquias 3:8)
... e dizeis: Em que Te roubamos? Nos dízimos e nas
ofertas.
Malaquias 3:8.
112

113

114

115

116

Enquanto o dízimo, ou a décima parte de nossa
renda, pertence a Deus, somos convidados a dar
generosamente além daquilo que pertence a Deus.
No caso das ofertas, o valor depende da decisão de
cada um.
(Texto: Lucas 6:8)
Porém, há algumas orientações bíblicas sobre as
ofertas. Jesus declarou: Dai, e dar-se-vos-á; boa
medida, recalcada, sacudida, transbordante,
generosamente vos darão... Lucas 6:38.
O plano de Deus para financiar Sua obra na terra é
simples e bonito.
Ele pede a Seu povo que dê de coração, nunca
temendo por próprias necessidades, as quais serão
atendidas muito além de nossas expectativas.
Talvez você esteja pensando: Se Deus é dono de
tudo, do ouro, prata, gado, terra e de todos nós,
porque precisa do meu dinheiro?
O sistema do dízimo é o plano de Deus para
financiar Sua obra na terra.
Ele nunca quis que a igreja fosse financiada por
quermesses, bingos ou rifas!
O dízimo é a forma mais responsável de financiar o
ministério.

117

Cada pessoa dá de acordo com o que recebe.

118
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Se você ganha mil reais,

119

120

Se você ganha cem reais,

121

devolve dez reais para Deus. Não é um sistema
justo?

122

123
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De tudo que damos a Deus, Ele nos dá mais.
Sempre recebemos mais do que damos.
Ao devolvermos o dízimo para Deus, expressamos
nossa apreciação pelo que Ele tem feito por nós, e
nos tornamos menos egoístas e gananciosos.
Prestamos mais atenção às necessidades dos outros.
Ao compartilharmos nossas bênçãos com eles,
crescemos em amor e compaixão, tornando-nos mais
semelhantes a Jesus.
Esse é o plano de Deus para o nosso crescimento em
Cristo.
Jesus contou histórias maravilhosas para ilustrar
esse ensinamento.
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você devolve cem reais para Deus.
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125

Uma das mais interessantes conta que um diligente
fazendeiro trabalhou muito e teve uma boa safra.
A colheita foi tão boa que não cabia mais nada nos
celeiros, que já estavam lotados antes da colheita
terminar.
O que ele poderia fazer? Era um dilema.
Ele pensou muito nisso.
Deveria dar o excesso de sua colheita aos pobres?
Mas, por que, se era dele?
Ele não havia plantado aquilo tudo com cuidado,
usando sua sabedoria e conhecimentos agrícolas
para tornar sua fazenda a mais próspera do vale?
Ele se convenceu do que devia fazer:

126

(Texto: Lucas 12:18-21)
... Farei isto: destruirei os meus celeiros, reconstruílos-ei maiores e aí recolherei todo o meu produto e
todos os meus bens.
127

Então, direi à minha alma: tens em depósito muitos
bens para muitos anos; descansa, come, bebe e
regala-te.
Lucas 12:18, 19.
128

Mas Deus lhe disse: Louco, esta noite te pedirão a
tua alma;

129

e o que tens preparado, para quem será?

130

Assim é o que entesoura para si mesmo e não é rico
para com Deus.
Lucas 12:20, 21.
131
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132

(Texto: Mateus 6:21)
Jesus disse: Porque, onde está o teu tesouro, aí
estará também o teu coração.
Mateus 6:21
Jesus foi muito taxativo ao falar de nossa atitude em
relação aos bens materiais. Se não os entregarmos a
Jesus, eles poderão afastar-nos de Deus e até causar
a perda da vida eterna.
(Texto: Mateus 16:26)
Ele disse: Pois que aproveitará o homem se ganhar o
mundo inteiro e perder a sua alma?...
Mateus 16:26.

134

O problema do homem moderno é que sua vida
tornou-se tão complexa e sua agenda tão lotada, que
ele ou esquece ou não toma tempo para lembrar-se
de onde vêm todas as bênçãos que recebe.
135

136

(Vídeo: 6 seg) Ele se esquece de avaliar o preço que
foi pago para redimi-lo do pecado.
O resultado é que deixa de honrar a Deus com seu
tempo, seus talentos e seus bens materiais.
Cada um de nós precisa lembrar, diariamente, que
As coisas que amamos, que são caras ao nosso
coração

137
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133

Este rico fazendeiro não conhecia a Fonte de suas
bênçãos.
Não reconheceu seu Criador nem suas obrigações
como mordomo.
Esqueceu-se totalmente dos pobres, órfãos, viúvas
ou sem-teto.
Ele pensou em si mesmo.
Este homem tinha um problema de coração.
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São emprestadas; não são nossas.

138

Jesus nos permite usá-las para iluminar nossas
vidas,

139

Então, lembre-nos, lembre-nos, ó Senhor.
Adaptado da música Lembre-me, Ó, Senhor, de
Dottie Rambo.
140

141
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Tudo que temos é dom de Deus.
A nossa vida é um dom de Deus.
Nossa saúde é dom de Deus.
Cada respiração que damos é um presente de Deus.
A comida que comemos, as roupas que vestimos, a
casa em que moramos, tudo isso são dons de Deus.
Quando devolvemos o dízimo a Deus, estamos
dizendo: Obrigado, Senhor, por tudo que nos deste.
Você gostaria de dizer, Senhor, quero colocar-Te em
primeiro lugar em minhas finanças e em todas as
áreas de minha vida.
Se você assim deseja, por favor levante sua mão
enquanto oramos.

20 – Libertos Pela Verdade
Onde Podemos Encontrá-la Hoje em Dia?

1

2

(Texto: Jeremias 29:13)
Buscar-Me-eis e Me achareis quando Me buscardes de
todo o vosso coração. Jeremias 29:13.
Mas as pessoas estão buscando em toda sorte de
lugares errados.

1
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Conta-se a história de um jovem da Grécia antiga
que buscava a verdade.
Ele se aproximou de um homem idoso, que era
considerado o mais sábio da cidade, e perguntou-lhe:
Sábio senhor, diga-me, por favor, como posso
encontrar a verdade? O senhor pode levar-me até
ela?
O sábio levantou-se e começou a andar.
O jovem o seguiu. Eles caminharam através das ruas
da cidade até a praia. O sábio continuou caminhando
mar adentro.
Quando estavam com água pela cintura, o sábio
pediu que o jovem colocasse suas mãos sobre a
cabeça.
Em seguida, empurrou a cabeça do moço para
dentro da água. Três vezes o rapaz emergiu,
desesperado para respirar. Três vezes o sábio tornou
a mergulhar sua cabeça na água. Na terceira vez o
jovem começou a gritar: Eu só queria encontrar a
verdade!
O sábio respondeu: Quando você desejar a verdade
tanto quanto deseja o ar para respirar, você vai
encontrá-la.
Deus não está escondendo a verdade de nós.
Jeremias, o profeta disse:

20 – Libertos Pela Verdade

4

5

Diz-se que cada um de nós nasce com um vazio
interior, que tem a forma de Deus.
Parece que nascemos com um desejo inexprimível
por alguma coisa que não temos.
Inconscientemente, buscamos algo que não podemos
descrever -- mas sabemos que é algo que desejamos
e precisamos!
Então, numa melancolia sem fim, buscamos
preencher o vazio das nossas vidas com fama,
fortuna, droga, álcool, bens e diversões, apenas para
descobrir, quando alcançamos o que desejávamos,
que não há satisfação duradoura.
E, mais cedo ou mais tarde, é provável que, numa
noite solitária de insônia, a intrigante pergunta de
um antigo profeta ecoe em nossas mentes:

6

7

(Texto: Isaías 55:2)
Por que gastais dinheiro naquilo que não é pão, e o
vosso suor, naquilo que não satisfaz? Isaías 55:2.
Jesus entendeu a satisfação temporária de possuir
coisas.
(Texto: Lucas 12:15)
Ele disse: ... a vida de um homem não consiste na
abundância dos bens que possui.
Lucas 12:15.

8

Hoje as pessoas sentem a necessidade de um poder
que transcenda suas próprias forças.
Não há nada de novo nisso.
9

Desde que o homem decidiu seguir seu próprio
caminho no Jardim do Éden, ele tem sentido esse
vazio que só Deus pode preencher.
10

2
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Deus permitiu que os filhos de Israel sentissem
fome nas suas andanças pelo deserto para que
pudessem ter consciência de sua necessidade de
Deus.
Ele falou aos israelitas através de Moisés, dizendo:
(Texto: Deuteronômio 8:3)
Ele te humilhou, e te deixou ter fome,

12

13

mas de tudo que procede da boca do Senhor viverá o
homem.
Deuteronômio 8:3
14

Evidentemente, Deus permite que sintamos uma
inquietação e vazio interior, para que permitamos
que Ele satisfaça nossos anseios.
15

16

17

Hoje, percebemos um grande interesse em várias
formas de religião.
Atualmente, há uma grande ênfase na união das
igrejas, e uma pressão para quebrarem-se as
barreiras entre as denominações.
Novas igrejas estão florescendo rapidamente em
todo o mundo.
Cada uma se proclama ser o povo especial de Deus
com uma mensagem verdadeira para cada pessoa na
terra.
No entanto, quando suas propostas são analisadas,
torna-se óbvio que nem todas são verdadeiras.
3
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...para te dar a entender que não só de pão viverá o
homem,
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Todas proclamam a Bíblia como o fundamento de
suas crenças, mas seus ensinos não estão de acordo
com a Palavra de Deus.
18

19

Como as pessoas sinceras podem estudar essas
religiões e descobrir, com segurança, qual é a
verdadeira? Há um grupo especial, dentro do
cristianismo, que Deus reconhece como Sua igreja
hoje?
Evidentemente, pois Paulo escreveu:
(Texto: Efésios 4:4)
...Há somente um corpo e um Espírito, como também
fostes chamados numa só esperança da vossa
vocação;

20

há um só Senhor, uma só fé, um só batismo;

21

um só Deus e Pai de todos.
Efésios 4:4-6

22

(Texto: I Tímóteo 3:14, 15)
Paulo escreveu a seu jovem amigo Timóteo: Escrevo
estas coisas...para que, se eu tardar, fiques ciente de
como se deve proceder na casa de Deus,
23

24

4

que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da
verdade.
I Timóteo 3:15.
Paulo afirmou claramente que a igreja de Deus hoje
é a coluna e baluarte da verdade, mas como
descobrimos que igreja tem a verdade?
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Há tantas denominações, tanta controvérsia, tanta
confusão na comunidade religiosa.

25

Amigos, de acordo com as Escrituras, nunca foi
intenção de Jesus que houvesse tantas religiões ou
denominações.
Imediatamente antes da Sua crucifixão, Jesus orou:
26

27

28

também sejam eles em Nós; para que o mundo creia
que Tu Me enviaste.
João 17:21.
Jesus queria que o mundo fosse capaz de reconhecer
Seus seguidores por sua união e amor.
Cristo não desejava dissensões em Sua igreja.
(Texto: I Coríntios 12:25)
Paulo escreveu: ...não haja divisão no corpo...
I Coríntios 12:25.

29

Porém, Paulo profetizou que a apostasia viria, e com
ela, a divisão!

30

(Texto: Atos 20:28-30)
Lemos: Atendei por vós e por todo o rebanho... para
pastoreardes a Igreja de Deus...
31

5
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(Texto: João 17:21)
... a fim de que todos sejam um; e como és Tu, ó Pai,
em Mim e eu em Ti,
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Eu sei que, depois da minha partida, entre vós
penetrarão lobos vorazes, que não pouparão o
rebanho.
32

E que, dentre vós mesmos, se levantarão homens
falando coisas pervertidas

33

para arrastar os discípulos atrás deles.
Atos 20:28-30.

34
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Quando folheamos as páginas da história da igreja,
descobrimos que é exatamente isso o que aconteceu.
Falsos mestres se levantaram, e alguns membros
aceitaram seus erros e deixaram a igreja.
Outros ficaram confusos. Discípulos foram
afastados, e houve um gradual abandono dos
ensinos de Jesus.
Mas, em todos os tempos, Deus tem tido a Sua
igreja, a qual tem se mantido leal.
Porém, algumas pessoas dizem: Eu levaria a vida
toda para estudar os ensinos de cada religião e
descobrir qual é a igreja de Deus.
Mas há uma maneira mais simples de saber.
A maneira de Deus!
Os especialistas dizem que é bastante fácil distinguir
uma nota verdadeira de uma falsa.
Veja bem, eles estudam as características de uma
nota genuína em detalhes.

37
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Analisam a textura da fibra do papel, a aderência e a
cor da tinta impressa, os símbolos e os números de
série das notas verdadeiras.
Ao olharem para uma nota, avaliam cada uma das
marcas características de uma nota genuína.
Se faltar qualquer uma dessas características, tratase de uma nota falsa.
O mesmo ocorre com a verdade.

40

41

42

Não precisamos estudar os ensinos de todas as
denominações por longas horas, se soubermos as
características da verdadeira igreja de Deus, como
são apresentadas na Bíblia.
Deus não deixa o homem entregue a suposições,
pois nos deixou informações claras em Sua Palavra.
(Texto:Amos 3:7)
Certamente, o Senhor não fará coisa alguma, sem
primeiro revelar o Seu segredo aos Seus servos, os
profetas.
Amós 3:7.
O livro de ApocalIpse é um resumo de todos os
livros da Bíblia. Ele nos dá uma visão especial dos
últimos dias.
A apostasia e a confusão religiosa que ocorrerão nos
últimos dias são reveladas nesse livro.
O livro de Apocalipse prediz o conflito entre a igreja
de Cristo e Satanás.
O capítulo 12 dá uma visão panorâmica da história
da igreja desde o tempo de Cristo até o fim do
mundo:
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(Texto: Apocalipse 12:1, 2)
Viu-se grande sinal no céu, a saber, uma mulher
vestida de sol
43

com a lua debaixo dos pés, e uma coroa de 12
estrelas na cabeça,

44

que, achando-se grávida, grita com as dores de
parto.
Apocalípse 12:1, 2
45

46

47

48

8

Deus apresenta uma mulher de branco, vestida de
sol, em pé sobre a lua e com uma coroa de 12
estrelas na cabeça.
O que tudo isso significa?
Na profecia bíblica, a mulher pura representa o povo
de Deus -- Sua igreja.
O profeta Jeremias escreveu:
(Texto: Jeremias 6:2)
A formosa e delicada, a filha de Sião, Eu deixarei em
ruínas.
Jeremias 6:2
E quem é Sião? Deus responde, através de Isaías:
(Texto: Isaías 51:16)
... e diga a Sião: Tu és o meu povo.
Isaías 51:16.
Quando unimos esses dois textos, vemos que Deus
usou uma mulher virtuosa para representar Sua
verdadeira igreja.
O apóstolo Paulo usa a mesma terminologia para
descrever a igreja de Corinto.
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(Texo: II Coríntios 11:2)
... visto que vos tenho preparado para vos apresentar
como virgem pura, a um só esposo.
II Coríntios 11:2.
49
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(Texto: Apocalipse 17:3-5)
Porém, a João também foi mostrada outra mulher,
que ele descreveu em Apocalipse 17:
... e vi uma mulher montada numa besta escarlarte,
besta repleta de nomes de blasfêmia...

51

tendo na mão um cálice de ouro transbordante de
abominações e com as imundícias da sua
prostituição.
52

Na sua fronte, achava-se escrito um nome:

53

um mistério: BABILÔNIA, A GRANDE, A MÃE DAS
MERETRIZES E DAS ABOMINAÇÕES DA TERRA.
Apocalipse 17:3-5.
54
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A linguagem simbólica descreve uma mulher
impura: a igreja falsa. Essa igreja tornou-se infiel a
Cristo e deturpou a verdade bíblica.
Tiago usa palavras semelhantes para descrever
aqueles que abandonaram os ensinamentos de Deus
e se uniram ao mundo:

9

20 – Libertos Pela Verdade

Achava-se a mulher vestida de púrpura e de
escarlata adornada de ouro, de pedras preciosas e de
pérolas,
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(Texto: Tiago 4:4)
Infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo
é inimiga de Deus?
Tiago 4:4.
56
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A mulher impura representa uma igreja falsa e a
mulher pura representa a igreja verdadeira.
Vamos rever a profecia sobre a mulher pura.
Mulher pura = Igreja verdadeira
Mulher impura = Igreja falsa
(Texto: Apocalípse 12:2, 4)
Que achando-se grávida, grita com as dores de parto,
sofrendo tormentos para dar à luz...

58

e o dragão se deteve em frente da mulher que estava
para dar à luz,

59

a fim de lhe devorar o filho quando nascesse.
Apocalipse 12: 2, 4.
Quem é o dragão que está em pé diante da mulher
para devorar seu filho ao nascer?
60

(Texto: Apocalipse 12:7-9)
Houve peleja no céu. Miguel e os Seus anjos
pelejaram contra o dragão. Também pelejaram o
dragão e seus anjos;
61

todavia, não prevaleceram; nem mais se achou no
céu o lugar deles.

62

E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que
se chama diabo e Satanás, o sedutor de todo o
mundo,
10
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sim, foi atirado para a terra, e, com ele, os seus
anjos.
Apocalipse 12:7-9.
64

(Texto: Apocalipse 12:5)
O Apocalipse também descreve o filho: Nasceu-lhe,
pois, um filho varão, que há de reger todas as nações
com cetro de ferro.
65

66

67

Apenas uma criança na história do mundo nasceu
para reger todas as nações com cetro de ferro e foi
arrebatado para Deus até o Seu trono, e esta criança
é Jesus.
Falando da segunda vinda de Cristo,
(Texto: Apocalipse 19:15)
João disse, Sai da Sua boca uma espada afiada, para
com ela ferir as nações;

68

e Ele mesmo as regerá com cetro de ferro...
Apocalipse 19:15.
Paulo narra como Jesus foi arrebatado até o trono de
Deus,
69

(Texto: Efésios 1:20)
quando Deus ... ressuscitando-O dentre os mortos e
fazendo-O sentar à Sua direita nos lugares celestiais.
Efésios 1:20
70
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E o seu Filho foi arrebatado para Deus até ao Seu
trono.
Apocalipse 12:5
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72

73

74

A guerra que começou no céu transferiu-se para o
nosso mundo. Agindo através de Roma pagã,
Satanás tentou tirar a vida de Jesus assim que Ele
nasceu.
Herodes, o governador romano, decretou que todos
os meninos recém nascidos, até dois anos de idade,
deveriam ser mortos. Porém, um anjo preveniu Maria
e José, que fugiram com Jesus para o Egito.
O diabo tentou Jesus durante todo o Seu ministério,
esperando atrapalhar os plano de salvação de Deus
para o mundo caído. Quando Jesus morreu na cruz,
Satanás pensou que tinha vencido a guerra.
Mas, uma tumba vazia foi a certeza da derrota de
Satanás.
Cristo ressuscitou e ascendeu ao trono de Seu Pai.
A profecia foi cumprida no tempo certo, assim como
fora predito!
Falhando na sua tentativa de destruir o Filho de
Deus, Satanás transferiu seu ódio para a mulher, ou
para a igreja cristã.
Todos os discípulos de Cristo, exceto um, morreram
como mártires.
Se alguém quer atacar um pai ou uma mãe, qual a
melhor maneira de ferí-los? Maltratando seus filhos.
Satanás não podia mais tocar em Jesus, pois Ele
estava no Céu.
Então, ele atacou impiedosamente os seguidores de
Jesus.
O apóstolo Paulo foi decapitado em Roma.
Os cristãos foram torturados e jogados nos
calabouços; muitos selaram seu testemunho com o
próprio sangue.

75
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Enquanto os discípulos estavam vivos, a igreja
pernaneceu firme na verdade.
Após a morte dos discípulos, e com o passar dos
anos, alguns cristãos esmoreceram na fé e falsos
ensinamentos passaram a ser aceitos.
Mais ou menos no final do segundo século, houve
uma mudança nas igrejas,

77
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No quarto século, o Imperador Constantino tentou
manter o Império Romano unificado, promovendo a
união dos pagãos e cristãos no mesmo sistema
religioso.
Como resultado, o cristianismo tornou-se muito
popular.
Os pagãos foram batizados na igreja e trouxeram
muitas de suas práticas com eles.
Quando a igreja abraçou esses erros, perdeu de vista
seu propósito.
Um historiador escreveu: Os novos cristãos
passaram a agir e pensar da mesma forma que os
antigos pagãos... A vinda deles para a igreja cristã
não eliminou o paganismo.

80

81

Ao contrário, o batismo de inúmeros pagãos
significou um enfraquecimento da força moral do
cristianismo como instituição. Como conseqüência,
houve uma deterioração do poder espiritual.
Séculos de Cristianismo: Uma História Concisa, p 58.
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a simplicidade inicial desapareceu quando os
primeiros discípulos desceram à sepultura.
-- Pesquisa Eclesiástica, p. 51
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83

Entretanto, durante esse tempo, muitos cristãos
permaneceram fiéis às verdades de Deus e
protestaram contra as mudanças que vinham
ocorrendo na igreja.
Recusaram-se a comprometer seus princípios e
muitos foram perseguidos por causa de sua
fidelidade.
Não demorou muito para que imperadores romanos
assinassem decretos considerando crime de morte a
rejeição dos dogmas da igreja.
(Texto: Apocalipse 12:13)
Antecipando tudo isso, João escreveu: ... o dragão...
perseguiu a mulher que dera à luz o Filho varão.
Apocalipse 12:13.
E o que aconteceu com a mulher?
(Texto: Apocalipse 12:6)
Ela ... fugiu para o deserto, onde lhe havia Deus
preparado lugar

84
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para que nele a sustentem durante mil duzentos e
sessenta dias.
Apocalipse 12:6.
Note que Deus revela o tempo que Seu povo deveria
ser perseguido: 1.260 dias.
Já sabemos, por estudos anteriores, que cada dia da
profecia bíblica representa um ano de tempo literal.
(Texto: Ezequiel 4:7)
Ezequiel escreveu: ... te dei, cada dia por um ano.
Ezequiel 4:7.

86

Logo, a opressão ao povo de Deus, como predita em
Apocalipse, continuaria por 1.260 anos.

87
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O último desses poderes foi eliminado no ano 538
A.D. e Justiniano declarou o bispo de Roma como a
cabeça da igreja, o verdadeiro e efetivo corregedor
de hereges.
Começou, então, o reino da intolerância aos assim
chamados hereges.
Os cristãos fiéis que continuaram a amar as
verdades reveladas na Palavra de Deus descobriram
que a única maneira de preservar sua fé seria fugir,
assim como predito no Apocalipse. A mulher fugiu
para o deserto.
Os valdenses, os albigenses e outros fiéis cristãos
fugiram para os Alpes, no norte da Itália e sul da
França, e os huguenotes se espalharam pela França.
Estabeleceram-se em vales isolados, cavernas
distantes e altas montanhas.
Eles foram caçados como criminosos comuns e
muitos foram mortos.
O crime deles? Não abrir mão dos ensinamentos de
Jesus.
Milhões de cristãos preferiram morrer do que abrir
mão de sua fé.
Alguns historiadores calculam que o total de mortos
chegou a 50 milhões.
E muitos dos que morreram foram martirizados por
outros cristãos professos, que acreditavam estar
fazendo a vontade de Deus!
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90

A História confirma essa profecia bíblica com
exatidão.
O imperador romano Justiniano deu ordens ao
general Belisário para destruir os últimos dois reinos
arianos que se opunham à igreja de Roma.
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93

A verdade de Deus finalmente triunfou.
A Bíblia foi traduzida para a linguagem do povo e,
com a invenção da imprensa, espalhou-se por todo
mundo.
A verdade de Deus não podia mais ser escondida. E,
agora, podia ser amplamente divulgada!
Fiéis reformadores proclamaram corajosamente a
Palavra de Deus. Muitos, como Huss e Jerônimo,
foram queimados em praça pública.

94

Outros, como Lutero, Wycliffe, e Tyndale, foram
caçados e perseguidos.

95

Entretanto, com a descoberta da América, surgiu
uma nova possibilidade de refúgio e liberdade para
os cristãos perseguidos na Europa.
96

Nas terras de uma nação recém criada, foram
estabelecidos os fundamentos da liberdade civil e
religiosa.
97

98

99
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(Video: 10 seg) O período de apostasia e perseguição
predito em Apocalipse 12 chegou ao fim em 1798.
Terminou quando Napoleão ordenou ao General
Berthier prender o papa, exatamente 1.260 anos
depois que esse período teve início, em 538 A.D.
Quando esse período profético terminou, Deus ainda
tinha um grupo de cristãos fiéis que defendiam a
Bíblia e seus ensinos.
A profecia revela que Satanás iria direcionar sua
fúria sobre a igreja de Deus que permanecesse firme
após o período profético:

20 – Libertos Pela Verdade
(Texto: Apocalipse 12:17)
Irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar com os
restantes de sua descendência,
100

os que guardam os mandamentos de Deus e têm o
testemunho de Jesus.
Apocalipse 12:17.
101

103

Traduzindo esse verso literalmente, poderíamos
dizer: O diabo estava irado... e foi guerrear com a
igreja dos últimos dias.
Satanás está furioso porque o povo de Deus ainda
segue as verdades de Deus nestes últimos dias.
João descreveu duas características pelas quais
podemos reconhecer a igreja dos últimos dias:
Irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar com os
restantes de sua descendência,

104

os que guardam os mandamentos de Deus e têm o
testemunho de Jesus. Apocalipse 12:17.
Os restantes são os que guardam os mandamentos
de Deus.
105

Têm o testemunho de Jesus

106
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102

Restante quer dizer resto; como a última porção de
tecido que sobrou de uma peça maior.
Assim também, o restante da igreja de Deus é a
última parte da igreja -- a igreja que permanecerá
firme até o fim dos tempos, ou seja, até que Jesus
venha.
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107

108

Mas, não é toda igreja que ensina que os cristãos
devem obedecer os mandamentos de Deus?
Não exatamente! Muitas denominações religiosas
hoje ensinam aos seus membros, de uma maneira ou
de outra, a agirem em desacordo com algumas das
instruções de Deus.
Por exemplo, algumas congregações são ensinadas a
adorar imagens.
Outras ignoram a santidade do nome de Deus.
(Texto: Êxodo 20: 8-10)
Muitas religiões do mundo perderam de vista o
memorial da criação descrito no quarto
mandamento:
Lembra-te do dia de Sábado, para o santificar.
Seis dias trabalharás e farás toda tua obra.

109

Mas o sétimo dia é o sábado do Senhor, teu Deus.
Êxodo 20:8-10.

110

111

(Texto: Apocalipse 12:17)
Não só o remanescente de Deus, ou a igreja dos
últimos dias, guardaria os dez mandamentos, mas a
profecia também declara que eles teriam o
testemunho de Jesus. (Apocalipse 12:17)
(Texto: Apocalipse 19:10)
Apocalipse 19:10 diz que, o testemunho de Jesus é o
espírito da profecia.

112
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113

A igreja dos últimos dias possuirá os dons do
espírito, incluindo o espírito de profecia.
Mais adiante estudaremos esses dons especiais, com
detalhes.
Deus apresenta outras características para nos
ajudar em nossa pesquisa sobre a igreja dos últimos
dias.
O Seu povo estará envolvido na missão de alcançar o
mundo com o evangelho, pois Jesus deu uma missão
à Sua igreja:
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(Texto: Mateus 28:19, 20)
Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações,

114

batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do
Espírito Santo;

115

ensinando-os a guardar todas as coisas que vos
tenho ordenado.

116

E eis que estou convosco todos os dias até à
consumação do século.
Mateus 28:19, 20.
117

118

A pregação do evangelho eterno a todo o mundo
está simbolizada, em Apocalipse 14, pelos três anjos
voando pelo céu.
A primeira parte desta tríplice mensagem enfatiza
duas grandes verdades a serem compartilhadas com
cada pessoa:

19

20 – Libertos Pela Verdade
(Texto: Apocalipse 14:6, 7)
Vi outro anjo voando pelo meio do céu,

119

tendo o evangelho eterno para pregar aos que se
assentam sobre a terra,

120

e a cada nação, e tribo, e língua, e povo.

121

dizendo, em grande voz: Temei a Deus e dai-Lhe
glória, pois é chegada a hora do Seu juízo;

122

e adorai Aquele que fez o céu, e a terra, e o mar, e as
fontes das águas.
Apocalipse 14:6, 7
123

124

Esta é uma advertência a todos os que vivem nas
últimas horas desta Terra, para que se lembrem que
o dia do julgamento chegou.
É também uma lembrança do grande memorial do
poder criativo de Deus: o sábado.
A segunda parte desta mensagem tríplice encontrase no verso 8:
(Texto: Apocalipse 14:8)
Seguiu-se outro anjo, o segundo, dizendo: Caiu, Caiu
a grande Babilônia,

125
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126

que tem dado a beber a todas as nações do vinho da
fúria da sua prostituição.
Apocalipse 14:8.
Essa mensagem convida o verdadeiro povo de Deus
a separar-se da confusão religiosa que há no mundo.
Sua atenção é chamada para apostasia espiritual da
atualidade.
O último, e mais solene apelo, é feito na terceira
parte dessa profecia.

127

Se alguém adorar a besta e a sua imagem e receber a
sua marca na fronte ou sobre a mão,

128

também esse beberá do vinho da cólera de Deus ...
Apocalipse 14:9, 10.

129

O mundo deve ser alertado contra o culto à besta e à
sua imagem ou o recebimento de sua marca.

130

(Texto: João 10:16)
Disse Jesus: Ainda tenho outras ovelhas não deste
aprisco; a Mim Me convém conduzi-las
131

elas ouvirão a Minha voz; então, haverá um rebanho
e um pastor.
João 10:16.
132
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(Texto: Apocalipse 14:9, 10)
Seguiu-se a estes outro anjo o terceiro, dizendo, em
grande voz:
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Deus tem seguidores fiéis em todas as igrejas, mas
chegará um tempo em que haverá uma única igreja.
Jesus disse que Suas ovelhas serão chamadas para
saírem das denominações que não têm seguido os
ensinos da Palavra de Deus.
(Texto: Apocalipse 18:4)
O apóstolo João profetizou:
Ouvi outra voz do céu, dizendo: Retirai-vos dela
povo Meu,

134

135

para não serdes cúmplices em seus pecados e para
não participardes dos seus flagelos.
Apocalipse 18:4
Os seguidores fiéis de Deus serão chamados a
saírem do erro religioso e da confusão que existirão
no fim dos tempos.
Talvez você queira saber como a Bíblia descreve as
pessoas que serão chamadas da confusão religiosa
que existirá imediatamente antes da volta de Jesus.
(Texto: Apocalipse 14:12, 14)
Aqui está a perserverança dos santos, os que
guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus.

136

Olhei, e eis uma nuvem branca, e sentado sobre a
nuvem um semelhante a Filho de homem,

137

tendo na cabeça uma coroa de ouro e na mão uma
foice afiada.
Apocalipse 14:12, 14.
138

Vamos fazer uma breve revisão de algumas
características distintas da igreja de Deus nos
últimos dias, como apresentadas na Bíblia:
22
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A igreja remancescente de Deus deveria aparecer
depois da terrível perseguição terminada em 1798.

140

A igreja deveria ter a fé de Jesus, que a levaria a
guardar os mandamentos de Deus.

141

142

Este povo deveria possuir os dons do Espírito,
inclusive o dom de profecia.

143

À primeira vista, todas as igrejas podem parecer
semelhantes,

144

145

mas quando você estuda a descrição que Deus faz
da verdadeira igreja em Sua Santa Palavra, é bem
fácil eliminar as que não têm estas características
bíblicas.
Talvez você esteja buscando a verdadeira igreja de
Deus em meio à confusão religiosa que existe no
mundo de hoje.
Eu acredito que há somente uma igreja verdadeira. É
um movimento mundial, que crê na Bíblia, guarda o
sábado, aguarda o Advento de Cristo e cujas crenças
centralizam-se em Jesus.
Essa é a razão porque eu sou adventista do sétimo
dia. Eu acredito que esta igreja possui todas estas
características.
23
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Esta igreja deveria proclamar as mensagens de
advertência do Apocalipse a todo o mundo, a fim de
preparar um povo para o retorno de Jesus.
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146

Ao estudarmos esta importante profecia, você deve
ter visto que Deus tem uma mensagem especial, e
um povo especial para levar essa mensagem ao
mundo.
Mas, não é suficiente conhecer essas verdades
bíblicas.
Para ter paz e felicidade que advém da comunhão
constante com Jesus Cristo, é necessário também
que você tome uma decisão e siga a verdade como
está revelada na Palavra de Deus, pois Jesus disse:

147

(Texto: João 13:17)
Ora, se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois se
as praticardes.
João 13:17.
148

149
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Deus o convida a tomar uma das mais importantes
decisões de sua vida.
Você acredita que tem ouvido a Palavra de Deus
pregada durante esta série de estudos?
Você acredita que o Espírito Santo tem
impressionado seu coração durante estes estudos?
Quando ouvimos a Palavra de Deus, quando
escutamos com atenção a verdade divina, o Espírito
Santo nos impressiona a tomar uma decisão.
Agora é o momento da decisão.
Você gostaria de dizer: Sim, Senhor, eu aceito Tua
palavra. Sim, Jesus, quero seguir Tua verdade. Sim
Jesus, eu respondo ao apelo do Espírito Santo. Eu te
seguirei por toda a vida. Eu escolho andar no
caminho da verdade.
Se está é sua decisão, fique de de pé enquanto
oramos.

21 – Mensagens do Céu
Deus Ainda Fala Através de Seus Profetas

1

Em diferentes partes do mundo, há cientistas
usando poderosos rádio-telescópios para ouvir os
sons do espaço.
2

Eles esperam que talvez, algum dia, possam ouvir
uma mensagem de seres inteligentes, falando de
outro mundo.

4

5

Há evidências de que uma mensagem tem sido
enviada à Terra durante milhares de anos, mas
poucos a têm ouvido.
É uma mensagem do Criador deste planeta -- uma
mensagem de amor de um Deus que tenta atrair a Si,
Seus filhos rebeldes.
Esta separação entre Deus e a raça humana nem
sempre existiu.
Tudo começou maravilhosamente bem no planeta
Terra, um mundo perfeito, para duas pessoas,
criadas à imagem de Deus!
(Vídeo: 7 seg) Lá em seu lar edênico, Deus os visitava
e caminhava e conversava com eles face a face.
Imagine só, os três caminhando juntos no frescor da
tarde!

6

Foi assim que Deus planejou: um relacionamento de
muita união!
Não havia nada que os separasse.
Aqueles devem ter sido encontros muito agradáveis.
7

1
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Mas, infelizmente, esse relacionamento de amor e
união durou apenas dois capítulos da Bíblia.

8

Gênesis, capítulo 3, introduz uma história trágica.
Adão e Eva pecaram.

9

10

Eles se rebelaram contra a perfeita regra de amor
criada por Deus. O pecado separa, porque o pecado
e Deus são incompatíveis. Adão e Eva não poderiam
mais ter comunicação e comunhão diretas com
Deus.
Eles deram ouvidos à serpente, Lúcifer, e o
obedeceram ao invés de obedecer a Deus; isso é
pecado.

11

(Texto: Gênesis 3:8)
A Bíblia diz: Quando ouviram a voz do Senhor Deus,
que andava no jardim pela viração do dia,
12

esconderam-se da presença do Senhor Deus, o
homem e a sua mulher

13

14

2

por entre as árvores do jardim.
Gênesis 3:8.
Adão e Eva se escondendo!
Não queriam ver a Deus.
Queriam esconder-se.
É isto que o pecado faz.
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Separa e rompe o relacionamento de amor entre
Deus e o ser humano, e também entre os próprios
seres humanos.
15

(Texto: Isaías 59:2)
O profeta Isaías escreveu: Mas as vossas iniqüidades
fazem separação entre vós e o vosso Deus;
16

18

Ele estabeleceu outra forma de comunicar-Se com
Seus filhos no planeta Terra: uma forma de orientar,
instruir, e revelar Seus planos.
Ele escolheu homens e mulheres em quem podia
confiar, para serem Seus porta-vozes, para
comunicar Seu amor e planos à raça humana.
Entre aqueles que escolheu estavam Moisés, Miriam,
Samuel, Elias, Hulda, Débora, Isaías, Jeremias, e
muitos outros.

19

Profetas e profetizas são porta-vozes de Deus!

20

Esta era a forma de Deus dizer: Eu amo você,
preocupo-Me com você, e tenho um plano para
ajudá-lo.
21
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17

e os vossos pecados encobrem o Seu rosto de vós...
Isaías 59:2.
Sim, o pecado nos separou de Deus, mas não nos
separou de Seu amor.
Deus encontrou uma forma de manter-Se em contato
com o homem pecador.
O amor sempre encontra uma forma de manter-se
em contato!

21 – Mensagens do Céu
A Bíblia relata muitos diálogos entre Deus e
diferentes personagens bíblicos, mas estes não
foram iguais às conversas que Adão e Eva tiveram
com Ele no Jardim do Éden.
22

23

24

Às vezes Deus falava através do Espírito Santo, às
vezes através de anjos, e outras, ainda, através de
pessoas a quem escolhia para serem Seus
mensageiros.
Tanto quanto se sabe, durante os primeiros 2.500
anos da história humana não houve nenhuma
revelação escrita de Deus.
Aqueles que aprendiam diretamente de Deus,
compartilhavam oralmente aquilo que Ele lhes
revelara.
Entretanto, o canal que Deus usou mais
freqüentemente para comunicar-Se com Seu povo
(Texto: Amós 3:7)
foi a revelação aos profetas e profetizas, homens e
mulheres que comunicavam a vontade de Deus
movidos pelo Espírito Santo.
Isto não deveria nos surpreender, porque a própria
Bíblia diz: Certamente, o Senhor Deus não fará coisa
alguma, sem primeiro revelar o Seu segredo aos Seus
servos, os profetas. Amós 3:7.
Notemos como os profetas receberam as mensagens
que lhes foram reveladas:

25

(Texto: II Pedro 1:21)
Porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por
vontade humana;
26
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27

entretanto, homens [santos] falaram da parte de
Deus, movidos pelo Espírito Santo.
II Pedro 1:21.
É claro que Deus falou a profetas mesmo antes do
Dilúvio, nos dias de Noé.
(Texto: Judas 14)
Enoque proclamou a segunda vinda de Cristo:
Quanto a estes foi que também profetizou Enoque, o
sétimo depois de Adão, dizendo:

28

30

31

(Texto: Atos 3:21)
A Bíblia diz: Deus falou por boca dos Seus santos
profetas desde a antigüidade.
Atos 3:21.
Noé, outro profeta, predisse a destruição do mundo
pelo dilúvio, 120 anos antes que o mesmo ocorresse.
Depois do Dilúvio, encontramos muitos profetas e
profetizas, incluindo Miriam, Débora, Jeremias,
Isaías, Ezequiel, e outros.
Eram mestres da justiça. Eram guias espirituais e
morais do povo, falando por Deus.
Certas vezes Deus revelava Sua vontade aos profetas
e profetizas através de visões, às vezes através de
sonhos, e outras ainda, através da Palavra de Deus.
Mas sempre através do Espírito Santo.

32

(Texto: Números 12:6)
Disse o Senhor: ... Se entre vós há profeta, Eu, o
Senhor, em visão a ele, Me faço conhecer
33
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Eis que veio o Senhor entre Suas santas miríades.
Judas 14.
Enoque é a primeira pessoa que a Bíblia menciona
como tendo o dom de profecia.
Mas, houve outros!
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34

ou falo com ele em sonhos.
Números 12:6.
Algumas vezes os mensageiros de Deus eram
instruídos a falar por Deus; às vezes precisavam
escrever ou gravar uma mensagem divina.
Na verdade, a Bíblia é o produto do ministério dos
profetas.
Cada autor fazia parte do plano de Deus.
Todos falaram ou escreveram por Ele, movidos por
Seu Espírito.
Através deles, Deus enviou uma carta de amor a
Seus filhos na terra.

35

36

37

38

39
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É Sua forma de dizer: Eu amo você, e desejo manter
contato com você.
Ele especialmente quer que saibamos o quanto
anseia pelo momento em que poderemos ter
comunhão face a face!
Todos os autores do Novo Testamento -- Mateus,
Marcos, Lucas, João, Paulo, Tiago, Pedro e Judas -faziam parte deste plano.
Todos tinham o dom de profecia.
É claro que houve outros durante aquele tempo, que
também falaram por Deus: Simão, Ágabo, Barnabé,
Ana,
(Texto: Atos 21:9)
e as quatro filhas de Filipe que profetizavam.
Todos foram instrumentos que Deus usou para
revelar Sua vontade e animar a igreja cristã
primitiva.
E temos a melhor manifestação de todas, Jesus, que
demonstrou, pessoalmente, por palavras e ações,
como Deus é.
O mundo nunca testemunhou tão eloqüente
Comunicador do amor e interesse de Deus .
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40

41

(Texto: Efésios 4:8)
Por isso, diz: Quando Ele subiu às alturas, levou
cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens.
Efésios 4:8.
Quais foram esses dons?
(Texto: Efésios 4:11-15)
A Bíblia diz: E Ele mesmo concedeu uns para
apóstolos, outros para profetas, outros para
evangelistas e outros para pastores e mestres.
Efésios 4:11.
Por que Jesus decidiu conceder dons à igreja?
O Verso 12 diz: com vistas ao aperfeiçoamento dos
santos para o desempenho de seu serviço, para a
edificação do corpo de Cristo.

43

44

Quanto tempo estes dons deveriam permanecer na
igreja?
até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno
conhecimento do Filho de Deus, à perfeita
varonilidade,
à medida da estatura da plenitude de Cristo.
Verso 13.
A Bíblia diz que estes dons dariam estabilidade à
igreja e fortaleceriam o povo de Deus.

45

para que não mais sejamos como meninos, agitados
de um lado para outro e levados ao redor por todo
vento de doutrina,
46
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Vinte séculos passaram-se desde o Calvário. No
entanto, homens e mulheres, meninos e meninas,
ainda ajoelham-se aos pés da cruz, prometendo
fidelidade e devoção eternas ao Salvador do mundo.
Quando Jesus voltou ao céu, a Bíblia diz que Ele
deixou aos homens dons; dons que fortaleceriam e
incentivariam Seus seguidores:
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pela artimanha dos homens, pela astúcia com que
induzem ao erro. Verso 14.
Note onde o dom de profecia está la lista de dons
espirituais, como Paulo os chama.
47

(Texto: I Coríntios 12:28)
A uns estabeleceu Deus na igreja, primeiramente,
apóstolos, em segundo lugar, profetas...
I Coríntios 12:28.
48

O dom de profecia está em segundo lugar, após o
apostolado; era um dom muito importante e
necessário para ajudar a igreja a funcionar
corretamente.
49

50

Paulo comparou os dons do Espírito às várias partes
do corpo humano.
Ele demonstrou que os olhos, cabeça, boca e outras
partes do corpo, todas são necessárias para que o
corpo funcione harmoniosa e eficazmente.
O mesmo se dá com a igreja.
Sem a visão, por exemplo, a igreja fica cega!
(Texto: Provérbios 29:18)
Não havendo profecia, o povo se corrompe; mas o
que guarda a lei, esse é feliz.
Provérbios 29:18.

51

Mas, você pode dizer: O que aconteceu ao dom de
profecia depois que Cristo retornou ao céu, e todos
os Seus discípulos morreram?
52

53
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Não se passaram muitas gerações até que a igreja se
tornasse transigente, corrompida e infiel a Deus e
Sua lei.
Jeremias registra o que aconteceu quando Israel
apostatou por um período de tempo:
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(Texto Lamentações 2:9)
... já não vigora a lei, nem recebem visão alguma do
Senhor os seus profetas.
Lamentações 2:9.
54

Quando a igreja primitiva adotou rituais e práticas
pagãs, descartando verdades fundamentais da Bíblia,
um a um, os dons espirituais foram retirados.
55

57

As pessoas que não pertenciam ao clero eram
proibidas de possuir ou ler as Escrituras.
Apenas aos padres era permitido ler e interpretar a
Bíblia.
Alguns poucos cristãos continuaram fiéis à Bíblia e
suas verdades.
A despeito de perseguições, eles continuaram seu
trabalho missionário e compartilharam com outras
pessoas pequenas porções das Escrituras.
Foram estes que plantaram as sementes da Reforma,
muito antes de Wycliffe, Lutero e Huss.
(Vídeo: 8 seg) Martinho Lutero, e outros, traduziram
a Bíblia para a linguagem do povo. Houve
perseguição, mas esta apenas provocou um maior
desejo pela Palavra de Deus.

58

59

À medida em que as pessoas começaram a pesquisar
diligentemente as Escrituras, velhas verdades que
estavam escondidas há séculos, foram
redescobertas.
Essas verdades foram trazidas à atenção do povo, e
o resultado foi um grande reavivamento espiritual.
9
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56

Durante o período da apostasia da igreja, ou Idade
das Trevas, as Bíblias foram acorrentadas aos
púlpitos dos mosteiros.
Geralmente, eram escritas em hebraico, grego e
latim.
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61

62

Por essa época, surgiu um novo movimento
religioso: um grupo de cristãos dedicados -- batistas,
metodistas, presbiterianos e outros
-- começaram a pesquisar as Escrituras, orando por
iluminação divina.
Ao pesquisarem a Bíblia, descobriram o quarto
mandamento de Deus, o memorial de Sua criação;
um dia que Deus pedira que Seu povo lembrasse de
santificar.
Eles leram o Livro de Apocalipse e encontraram a
descrição do povo de Deus dos últimos dias:
(Texto: Apocalipse 14:12)
Aqui está a perseverança dos santos, os que
guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus.
Apocalipse 14:12.
Enquanto liam e estudavam outros textos, sentiramse impressionados a guardar os mandamentos de
Deus, inclusive o que envolvia a guarda do sábado.
Eles aceitaram este memorial da criação e passaram
a proclamar ao mundo a verdade do sábado.

63

64

(Vídeo: 11 seg) E o dom de profecia? Deus levantaria
entre esse povo do fim, que guardava o sábado, o
dom de profecia? Deus teria algo especial a dizer?
Não seria razoável concluir que Deus poderia ter
algo especial a dizer a esta geração? Não poderia
Deus, em Seu amor pelos que vivemos hoje, desejar
manter contato conosco?
(Texto: Joel 2:28, 31)
Ouça: E, acontecerá, depois, que derramarei o Meu
Espírito sobre toda a carne;

65

10
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vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos
velhos sonharão, e vossos jovens terão visões.

66

... antes que venha o grande e terrível Dia do Senhor.
Joel 2:28, 31.

67

69

(Texto: I Coríntios 1:7)
De maneira que não vos falte nenhum dom,
aguardando vós a revelação de nosso Senhor Jesus
Cristo.
I Coríntios 1:7.
Já vimos que o povo de Deus, nos últimos dias, será
caracterizado como aqueles que guardam os
mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus.
Apoc. 12:17.

70

a perseverança dos santos

71

e guardam os mandamentos de Deus

72
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68

Note que Deus declarou que isto ocorreria logo antes
do grande e terrível Dia do Senhor, ou seja, logo
antes da segunda vinda de Cristo. O povo de Deus
teria a manifestação do dom de profecia nos
momentos finais da história da terra.
Comunicando-se com a igreja de Corinto, Paulo fez a
seguinte declaração a respeito dos seguidores de
Deus:
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eles têm o testemunho de Jesus.

73

74

(Texto: Apocalipse 19:10)
É-nos dito que o testemunho de Jesus é o Espírito de
profecia.
Apocalipse 19:10.
Em outras palavras, o testemunho de Jesus é um
testemunho dEle através do dom profético.
De acordo com o Apocalipse, a igreja que permanece
como canal de comunicação de Deus, nos últimos
dias, é caracterizada como um povo que tem a fé de
Jesus, guarda todos os mandamentos de Deus, e
recebe o dom de profecia.
Sim, Deus ainda deseja manter contato conosco. Ele
ainda tem algo a dizer a esta geração.

75

Mas, você pode estar se perguntando: E a
possibilidade de engano? Como podemos saber a
diferença entre um profeta genuíno de Deus, e um
falso profeta?
76

77

A possibilidade de engano sempre existiu. Através
de toda a história, houve profetas verdadeiros e
falsos.
Entretanto, não precisamos nos preocupar com os
falsos profetas, se soubermos como reconhecer os
genuínos.
A Bíblia apresenta características específicas que
identificam um verdadeiro profeta:

78
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A mensagem de um verdadeiro profeta estará em
completa harmonia com a Palavra de Deus e com
Sua lei.
79

(Texto: Isaías 8:20)
À lei e ao testemunho! Se eles não falarem desta
maneira, jamais verão a alva.
Isaías 8:20.
80

As predições de um verdadeiro profeta devem
cumprir-se sempre!

(Texto: Jeremias 28:9)
O profeta que profetizar paz, só ao cumprir-se a sua
palavra, será conhecido como profeta de fato
enviado do Senhor. Jeremias 28:9.
82

83

Um verdadeiro profeta profetiza para edificar a
igreja. Uma das razões porque Deus deu o dom de
profecia é o fortalecimento de Sua igreja. Se
queremos descobrir um verdadeiro dom,
precisamos, primeiro, descobrir a verdadeira igreja.
Os dois estão ligados.
(Texto: I Coríntios 14:3, 4)
O que profetiza fala aos homens, edificando,
exortando e consolando...

84

... O que profetiza edifica a igreja.
I Coríntios 14:3, 4.

85
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Um verdadeiro profeta exaltará a Cristo como Filho
de Deus e Salvador da raça humana:

86

(Texto: I João 4:1, 2)
Amados, não deis crédito a qualquer espírito; antes,
provai os espíritos se procedem de Deus,
87

porque muitos falsos profetas têm saído pelo
mundo afora.

88

... Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio
em carne é de Deus.
I João 4:1, 2.
89

Um verdadeiro profeta ou profetiza pode ser
conhecido por sua vida e suas obras.

90

(Texto: Mateus 7:16, 18)
Pelos seus frutos os conhecereis...

91

Não pode a árvore boa produzir frutos maus, nem a
árvore má produz frutos bons.
Mateus 7:16, 18.
92

Com base nesses textos, fica óbvio que nem todos os
que professam ser profetas de Deus são profetas
verdadeiros.
93
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94

Permita-me contar-lhe a história de como Deus
escolheu manter contato com Seu povo. Era um
momento em que um grupo de pessoas estava
declarando ao mundo verdades que haviam ficado
esquecidas durante séculos. Foi um período de
grande reavivamento religioso, no início do século
19.
Havia tremendo interesse pelo estudo da Bíblia e
pela oração.
As profecias de Daniel e Apocalipse despertavam
grande interesse.
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95

A mensagem de um verdadeiro profeta, sua vida e
ações, devem corroborar e fortalecer as mensagens
proféticas da Bíblia, e as instruções e orientações de
Deus em Sua Santa Palavra.
Sendo assim, você pode aplicar o teste a qualquer
pessoa que declare falar em nome de Deus.
Se a pessoa falar de acordo com estes critérios, é um
profeta verdadeiro.
Se não, siga o alerta de Cristo e tome cuidado!

Fiéis estudantes da Bíblia pesquisaram estas
profecias e chegaram à conclusão de que Jesus
voltaria em seus dias.
96

Continuando seus estudos, acabaram concluindo
que Cristo voltaria no dia 22 de outubro de 1844.
Entretanto, o dia 22 de outubro passou, e a gloriosa
volta de Jesus não ocorreu.
97

Foi um amargo desapontamento, que provocou
escárnio, zombaria e informações distorcidas.

98
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100
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(Vídeo: 8 seg) Mais tarde, após muita oração e mais
estudo da Bíblia, o grupo descobriu que a data
estava correta, mas o evento marcado estava errado!
Eles tinham achado que o santuário mencionado em
Daniel 8:14 era a terra, mas estavam equivocados.
Em vez da terra ser purificada pelo fogo, o santuário
celestial seria purificado. Isto tinha a ver com a
vindicação final do caráter de Deus.
As pessoas ficaram desoladas.
O desapontamento pareceu-lhes insuportável.
Mas, um Deus amoroso nunca esquece aquele que
sinceramente busca a verdade: e Ele não Se esqueceu
daquele grupo que cria no advento, nesse momento
de crise.
Deus desejava que eles soubessem que Ele se
importava com eles; que os amava e queria ajudar.
Por isso, nesse momento crucial, Deus decidiu
restaurar o dom de profecia a Seu povo.
Esta é uma história fascinante!
Ele escolheu uma frágil garota de 17 anos e deu-lhe
uma visão do triunfo da causa de Deus. Ellen
Harmon recebeu sua primeira visão logo depois do
Grande Desapontamento, em dezembro de 1844.
Foi-lhe mostrado o povo do advento, viajando numa
estrada que subia até o céu, com uma brilhante luz
que iluminava o caminho.
Que ânimo esta mensagem deve ter levado ao
pequeno grupo de pessoas que criam no advento, e
mais tarde se tornariam conhecidas como
adventistas do sétimo dia.

102
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Esta jovem, que tornou-se Ellen White através do
casamento com o pioneiro adventista Tiago White,
foi fiel ao seu chamado. Durante mais de 70 anos ela
falou, escreveu, ensinou e aconselhou de acordo com
as revelações de Deus.
Embora o escopo de seu ministério e especialidades
seja impressionante, sua maior obra, nas palavras
dela mesma, era levar homens e mulheres à 'luz
maior:' a Bíblia.

104

Ela defendeu as Santas Escrituras como a palavra
final em todas as questões doutrinárias.
A alguns que criticavam a Palavra de Deus, ela
escreveu:
105

Apeguem-se ao que está escrito na Bíblia, parem de
criticar sua validade e obedeçam a Palavra

106

e nenhum de vocês se perderá.
Mensagens Escolhidas, Livro 1, p. 18.

107

108

Nenhuma escritora jamais produziu tanto material
religioso impresso quanto Ellen White o fez em
livros, artigos de revistas, tratados, folhetos e cartas
pessoais. Suas mensagens de conselhos e reprovação
recebidas de Deus, foram compartilhadas com Seu
povo durante toda a vida dela.
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Ela escreveu: Pouca atenção é dada à Bíblia, e o
Senhor deu uma luz menor para levar homens e
mulheres à 'Luz Maior.'
-- Colportor Evangelista, p. 125.
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110

Seus escritos incluem conselhos para uma vida cristã
vitoriosa, regime alimentar, saúde, cuidados prénatais, drogas, casamento e vida no lar, orientação
dos filhos, educação e muito, muito mais.
Muitos de seus escritos têm mais de 100 anos de
existência, e têm sido validados por descobertas
científicas recentes.
Ela tem sido citada por professores, médicos,
comentaristas e outros como uma autoridade em
muitas áreas do conhecimento humano.
O Dr. Clive M. McCay, falecido professor de nutrição
da Cornell University, declarou:
Os escritos de Ellen G. White têm sido citados
porque fornecem orientações sobre nutrição que
abrange todo o organismo humano.
Natural Food and Farming [Lavoura e Alimentos
Naturais], Maio, 1958.
Em 1864, Ellen White escreveu: O fumo é um veneno
do tipo mais enganoso e maligno...

111

Seu perigo é maior porque seus efeitos sobre o
organismo são lentos e pouco perceptíveis.

112

113

18

Entretanto, só em 1957 a Sociedade Americana do
Câncer e a Associação Americana do Coração
concluíram que o fumo era um fator causador de
câncer do pulmão!
Em seus dias, os profissionais da área médica devem
ter questionado seus escritos, pois, naquele tempo,
pensava-se que o tabaco e a fumaça de cigarro eram
curas eficazes para doenças do pulmão.

21 – Mensagens do Céu
Em 1905, a Sra. White escreveu sobre germes do
câncer.
Ela declarou: Comem-se carnes que estão cheias de
germes da tuberculose e do câncer...
114

Assim são transmitidas a tuberculose, o câncer e
outras doenças fatais.
Ciência do Bom Viver, p. 313.
115

O Dr. Wendell Stanley, virologista e Prêmio Nobel, da
Universidade da Califórnia,

117

chegou até a declarar que acredita que os vírus
causam a maior parte de todos os cânceres
humanos.
Newsweek, 18 de junho, 1956.
118

Em 1902, Ellen White alertou que as cidades de São
Francisco e Oakland seriam visitadas pelo Senhor
porque estavam se tornando como Sodoma e
Gomorra. (Manuscrito 1902, p. 114).
119

120

No dia 18 de abril de 1906, às 5:12 da manhã,
ocorreu o Grande Terremoto de São Francisco.
A profecia se cumpriu.
A destruição ocorreu exatamente como fora predita.
As realizações de Ellen White são ainda mais
impressionantes quando consideramos os enormes
obstáculos e deficiências com os quais teve que lutar
durante toda sua vida.
19
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É claro que hoje em dia, para sermos mais precisos,
usaríamos a palavra vírus.
Noventa e três anos mais tarde, a revista Newsweek
publicou uma materia com o título: Vírus São
Fatores que Ativam o Câncer.
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Você pode estar se perguntando quem foi Ellen
White, e como era ela.
A resposta nos leva de volta a 26 de novembro, do
ano de 1827.
121

Naquela data, nasceram as gêmeas Elizabeth e Ellen,
perto da pequena vila de Gorham, no estado do
Maine. Seus pais eram Eunice e Robert Harmon.
Ellen era a mais nova de oito filhos.
122

123

124
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Quando tinha nove anos de idade, um acidente
mudou completamente sua vida.
Ela estava voltando da escola, quando foi
gravemente ferida por uma pedra atirada por uma
coleguinha.
Durante três semanas Ellen ficou inconsciente. Ficou
impossibilitada de continuar seus estudos, e todos
acharam que ela não viveria muito tempo.
Ela não estudou mais que as primeiras séries
escolares.
Anos mais tarde, Ellen olhou para o passado, para
aquele nono ano de vida, com emoções
contrastantes.
É verdade que era muito triste não ter podido ir à
escola, nem correr, nem brincar com suas irmãs e
irmãos.
Mas, à medida em que uma fase de sua vida
terminou, outra começou.
Ellen tornou-se uma ávida estudante da Bíblia. Ela ia
a reuniões campais, reavivamentos e outros eventos
da igreja.
Depois de uma reunião campal, em Buxton, no
Maine, Ellen foi batizada, no dia 26 de junho de
1842, tornando-se membro da igreja metodista.

126
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Entretanto, após o desapontamento de 22 de
outubro de 1844, a família ficou entristecida. Ellen
ficou muito decepcionada. Ela chorou, orou e
estudou a Palavra de Deus em busca de uma
resposta, assim como fizeram muitos outros crentes
do advento.
Foi então que Deus a chamou para ser Sua profetiza.
Fisicamente, ela não aparentava ser aquilo que se
espera de uma profetiza. Era uma garota de 17 anos
que lutava contra a tuberculose e um problema
cardíaco. Mas, em dezembro de 1844, Deus decidiu
falar a Ellen numa visão. Ouça a reação dela em suas
próprias palavras:
Depois que tive a visão, e Deus me iluminou, Ele
insistiu que eu compartilhasse a visão... mas eu temi.
Era jovem, e achei que ninguém acreditaria em mim.
Ellen G. White, Carta 3, 1847.

129

Embora se sentisse inadequada para o papel, e
fisicamente incapacitada para as responsabilidades
do chamado de Deus, ela aceitou, pela fé, a missão
divina que durou toda a sua vida.
130

Ellen e seu marido Tiago White trabalharam juntos
pregando a luz que Deus lhes dera.

131
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Mais tarde, Ellen e sua família assistiram a algumas
reuniões realizadas em Portland, no Maine. O orador
era Guilherme Miller, um ex-capitão do exército que
agora estudava diligentemente a Bíblia.
Como pregava a breve volta de Cristo, ele e seus
seguidores foram chamados de adventistas ou
mileritas.
A família Harmon convenceu-se de que as
mensagens de Miller eram verdadeiras.
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Seus triunfos e dedicação estão narrados em muitos
de seus escritos.
Durante toda sua vida, Ellen White foi uma cristã
dedicada, uma incansável serva de Deus e uma mãe
devotada.
Foi amada pelo marido, pela família e por milhares
ao redor do mundo.
No dia 6 de agosto de 1881, o marido de Ellen,
Tiago, morreu em Battle Creek, Michigan.
Ao lado de seu túmulo estava Ellen,
comprometendo-se a continuar o trabalho ao qual
ambos haviam se dedicado por mais de 35 anos!
Alguns dos escritos mais inspirados de Ellen
surgiram após essa data.
Ela trabalhou sozinha mais 34 anos.
Seu ministério profético levou-a a vários países para
orientar, instruir e aconselhar cristãos conforme a
direção de Deus.
A vida e a obra de Ellen Gould White terminou no dia
16 de julho de 1915.
Ela tinha 87 anos de idade.
Foi enterrada ao lado de seu marido, no cemitério de
Oak Hill, em Battle Creek, Michigan.
Poucas semanas após sua morte, um jornal trouxe a
seguinte declaração:
Ela não demonstrava qualquer orgulho espiritual e
nem buscou riquezas ilícitas. Viveu e trabalhou
como uma profetiza digna da mais admirável
herança americana. The New York Independent, 23
de agosto, 1915.
Sim, sua voz foi silenciada, sua pena descansa. Mas
as preciosas palavras de seus conselhos,
admoestações, instruções e encorajamento desta
porta-voz de Deus, continuarão a guiar o povo de
Deus até a vitória final!
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(Vídeo: 6 seg) Seu legado ao mundo é um presente
de amor. Uma mensagem que cruzou o universo,
vinda de um Deus que ainda quer manter contato
com Seus filhos na terra, até que Cristo venha.
Naquele dia, a luz menor empalidecerá diante da
gloriosa luz de Sua presença, e novamente
poderemos ver e comungar com Deus face a face em
toda a Sua glória!
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Vários anos atrás, no vasto deserto de Bechuanaland,
na África do Sul, vivia um homem simples chamado
Sukuba.
Ele vivia com um povo nômade, distante da
civilização.
Certa noite, ele entrou em sua cabana e preparou-se
para dormir.
Mas, de repente, a noite ficou mais clara que o dia.
Um ser de luz apareceu-lhe e ordenou-lhe que
procurasse o povo do Livro.
Ele devia encontrar o povo que adorava a Deus.
Sukuba não tinha muita certeza do que significava
aquilo tudo.
Que livro?
Como poderia lê-lo se o encontrasse?
A língua daquele homem era totalmente diferente da
linguagem de outras tribos africanas. E sua língua
nunca fora passada para a forma escrita.
Mas este Ser Brilhante, como Sukuba chamou o anjo
que lhe apareceu, havia dito: O livro fala. Você será
capaz de lê-lo.
Sukuba viajou durante dias com sua família, em
busca do livro. Ele chegou às cabanas de fazendeiros
Bantu, e perguntou-lhes se eles conheciam o povo do
Livro.
Os nativos ficaram assustados de ouvir aquele
nômade falar a língua bantu. Ele imediatamente
levou Sukuba a seu pastor.
O pastor ficou muito emocionado com a história de
Sukuba. Ele disse: Sua jornada terminou.
Sukuba ficou muito feliz.
Mas, naquela noite, o Ser Brilhante lhe apareceu
outra vez. Ele disse que aquele não era o povo que
ele estava procurando.
Ele devia encontrar uma igreja que guardasse o
sábado, e o Pastor Moye. O Pastor Moye teria o Livro,
e também quatro livros marrons que na verdade
eram nove.
No dia seguinte Sukuba orou por um sinal. Ele
precisava de direcionamento em sua viagem.
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Quando orou, uma nuvem apareceu no céu. Sukuba
levantou-se e seguiu a nuvem durante sete dias. Ela
finalmente desapareceu quando estava sobre uma
vila.
Ali Sukuba perguntou pelo Pastor Moye e foi levado
até a casa dele.
Quando Sukuba contou esta história em seu dialeto,
o Pastor Moye mostrou-lhe sua velha Bíblia.
-- Este é o livro! -- exclamou Sukuba -- Este é o livro.
Mas onde estão os quatro livros que, na verdade, são
nove?
Bem, muitos anos antes, Ellen White escrevera nove
volumes de instruções à igreja chamados
Testemunhos Para a Igreja. E estes, mais tarde,
foram condensados em quatro livros. A busca de
Sukuba terminara. Ele havia encontrado um povo
que guardava o sábado, um povo que fora
abençoado com o dom de profecia. Algum tempo
depois ele e sua família aceitaram a Cristo e foram
batizados. Ele se tornou missionário para seu
próprio povo.
Deus está trabalhando de formas maravilhosas para
levar homens e mulheres a Sua verdadeira igreja.
O fato de que você está ouvindo esta história não é
acidental. Assim como Sukuba, você está sendo
guiado. Deus está guiando você em direção à Sua
verdade. Deus lhe está dando coragem para
enfrentar o futuro.
Talvez você esteja buscando a verdade há anos.
Creio que suas buscas terminaram.
Você foi divinamente trazido até aqui.
Você, assim como Sukuba, pode exclamar: Esta é a
igreja de Deus!
Você não gostaria de unir-se àqueles que guardam
os mandamentos de Deus e têm o testemunho de
Jesus? Não gostaria de unir-se ao povo de Deus dos
últimos dias?
Pense neste compromisso.
Pode ser a decisão mais importante de sua vida.

25
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Como Decidir-se Pela Igreja Certa?

1
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Você já se perguntou por que existem tantas igrejas
diferentes?
As pessoas ficam confusas.
A maioria das igrejas ensina que são as únicas que
têm a verdade.
Mas, você já quis saber qual igreja realmente ensina
e crê na verdade a respeito de Deus?
Amigo, a Bíblia nos apresenta a resposta a esta
pergunta.
Num mundo de confusão, podemos sempre confiar
na Palavra de Deus para ajudar-nos a distinguir
entre o que é verdadeiro e o que é falso!
Portanto, nosso tópico de estudos hoje é: Por que
existem tantas igrejas diferentes?

4

5

6

(Texto: Amós 3:7)
Certamente, o Senhor Deus não fará coisa alguma,
sem primeiro revelar o seu segredo aos seus servos,
os profetas.
Amós 3:7.
(Vídeo: 4 seg) Vamos abrir a Palavra de Deus.
Lembre-se, não importa o que eu acho. O que
importa é o que está na Bíblia.
Se estiver na Bíblia, eu acredito.
Se não estiver na Bíblia, não serve para mim!
Para dar início ao nosso estudo, vamos começar pelo
último livro da Bíblia, o Apocalipse.
Apocalipse, capítulo seis, fala de quatro cavaleiros.

7

1
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Estes quatro cavaleiros representam diferentes
épocas na história da igreja cristã. A partir destas
épocas, podemos ver o desenvolvimento das igrejas
que existem hoje.
8

(Texto: Apocalipse 6:1)
Vi quando o Cordeiro abriu um dos sete selos

9

10

e ouvi um dos quatro seres viventes dizendo, como
se fosse voz de trovão: Vem!
Apocalipse 6:1.
A história do cristianismo está revelada aqui no
capítulo seis.
(Texto: Apocalipse 6:2)
Vi, então, e eis um cavalo branco e o seu cavaleiro
com um arco; e foi-lhe dada uma coroa:

11

e ele saiu vencendo e para vencer.
Apocalipse 6:2.

12

Portanto, a primeira igreja é uma igreja de grandes
conquistas de fé. É um cavalo branco.
O branco representa a pureza.
13

Deve ter sido emocionante viver naquele primeiro
século após a ascenção de Jesus.

14

2
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15

Os discípulos estavam cheios de coragem e fé,
porque tinham caminhado e convivido com Jesus.
Eles O haviam visto ressuscitado.
Eles O haviam visto ascendendo aos céus.
Sabiam que Ele iria voltar.
Criam em Suas promessas de todo o coração.
Compartilhavam com o mundo todo as boas novas,
o evangelho, com grande ânimo e entusiasmo.

16
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17

(Texto: Colossenses 1:21-23)
Na verdade, as boas novas da salvação foram
pregadas em todas as partes do mundo conhecido
de então. Paulo declara:
E a vós outros também que, outrora, éreis estranhos
e inimigos no entendimento pelas vossas obras
malignas,
agora, porém, vos reconciliou

18

no corpo da sua carne, mediante a Sua morte, para
apresentar-vos perante Ele santos,

19

inculpáveis e irrepreensíveis,

20

se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes,

21

3
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não vos deixando afastar da esperança do evangelho
que ouvistes

22

e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu, e
do qual eu, Paulo, me tornei ministro.
Colossenses 1:21-23.
23

24

(Texto: Atos 5:14)
E crescia mais e mais a multidão de crentes, tanto
homens como mulheres, agregados ao Senhor. Atos
5:14.
O livro de Atos nos fala que milhares eram
batizados diariamente.
(Texto: Atos 2:47)
... Acrescentava-lhes o Senhor, dia a dia, os que iam
sendo salvos. Atos 2:47.
A igreja era o corpo de Cristo.

25

26

27

4

As pessoas eram batizadas em nome de Jesus.
Eram batizadas para tornarem-se parte de Seu corpo,
que era a igreja.
Era muito importante que os primeiros cristãos
fossem fiéis a Jesus.
Quando os discípulos receberam a ordem de não
ensinar em nome de Jesus, a Bíblia diz:
(Texto: Atos 5:29)
Então, Pedro e os demais apóstolos afirmaram:
Antes, importa obedecer a Deus do que aos homens.
Atos 5:29.
Veja bem, era mais importante fazer o que Deus
ordenava, do que seguir as tradições dos homens.

22 – Tantas Alternativas
Assim, eles tinham uma fé pura, porque tinham
estado com Jesus.
Criam no que Jesus crera.
Ensinavam o que Jesus ensinara.
28

29

A primeira igreja que, pela fé, alcançou muitas
conquistas, foi representada por um cavalo branco.
Esse período de tempo terminou no ano 100 A.D.
30

O que João viu quando Jesus abriu o segundo selo?

31

(Texto: Apocalipse 6:4)
E saiu outro cavalo, vermelho; e ao seu cavaleiro, foilhe dado tirar a paz da terra
32

33

para que os homens se matassem uns aos outros;
também lhe foi dada uma grande espada.
Apocalipse 6:4.
Aqui, portanto, temos a representação de uma fé
manchada de sangue.

5
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Este é o mesmo tipo de fé que precisamos ter hoje:
uma fé simples e pura, que aguarda a segunda vinda
de Cristo.
Uma fé que deseja espalhar as boas novas da
salvação a todos os amigos e vizinhos -- ao mundo
inteiro -- cumprindo a missão que nos foi dada por
Jesus.
Isto é uma fé pura.
Esta é a fé dos membros da igreja do primeiro
século.
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34

35

Sabemos que depois do ano 100 A.D., os cristãos
começaram a ser enviados a Roma, onde eram
mortos, muitos deles oferecidos como alimento aos
leões, em grandes coliseus espalhados por todo o
Império Romano.
Que época horrível para a igreja cristã!
Mas, mesmo assim, a igreja cresceu.
Um historiador da época declarou que o sangue dos
cristãos parecia semente.
À medida em que as pessoas morriam, dando suas
vidas por Jesus, era como se sementes fossem
plantadas, e mais cristãos levantavam-se para tomar
o lugar daqueles que morriam.
As boas novas da salvação espalharam-se por todo o
Império Romano, e por todo o mundo conhecido
daquele tempo.
Portanto, o cavalo vermelho representa uma fé
manchada de sangue. O segundo selo representa a
igreja cristã do ano 100 A.D. até 323 A.D.

36

37

(Texto: Apocalipse 6:5)
Então Jesus abriu o terceiro selo -- o terceiro período
da igreja cristã.
Quando abriu o terceiro selo, ouvi o terceiro ser
vivente dizendo: Vem!
Então, vi, e eis um cavalo preto e o seu cavaleiro com
uma balança na mão.
Apocalipse 6:5.

38

Este cavalo preto representa uma fé corrompida.

39

6
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(Texto: Atos 20:29, 30)
Eu sei que depois da minha partida, entre vós
penetrarão lobos vorazes, que não pouparão o
rebanho.
40

E, que, dentre vós mesmos, se levantarão homens
falando coisas pervertidas para arrastar os
discípulos atrás deles. Atos 20:29, 30.
Esta foi uma época muito triste para a igreja cristã.
41
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Uma época em que a fé corrompeu-se, e o
paganismo uniu-se ao cristianismo.
Daniel havia predito isto.
42

(Texto: Daniel 8:12)
O exército lhe foi entregue, com o sacrifício diário,
por causa das transgressões;
43

e deitou por terra a verdade; e o que fez prosperou.
Daniel 8:12.

44

45

46

A primeira grande verdade perdida durante aquele
período foi a salvação exclusivamente pela fé em
Jesus.
A salvação através de Cristo foi substituída pelas
exigências da igreja.
Se você lembrar-se do que estudamos antes, a
salvação, de acordo com a Bíblia, é um dom gratuito.
É um dom, porque todos nós pecamos, e não a
merecemos.
Merecemos morrer, porque o salário do pecado é a
morte.
Mas, o dom gratuito de Deus é a vida eterna.

7
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Enquanto éramos ainda pecadores, Cristo morreu
por nós. Este é o evangelho.

47

Para receber este dom gratuito, tudo que precisamos
fazer é convidar Jesus a morar em nosso coração.

48

Ele perdoa todos os nossos pecados.

49

E, além disso, Ele nos dá o poder para deixar de
pecar. Ele nos dá o poder para caminhar em Suas
pegadas.
50

Mas, esta simples verdade da salvação, o singelo
evangelho de Jesus, foi substituído pelas exigências
da igreja durante aquele período da história da
igreja, quando a fé condescendeu com o erro.
51

Em vez de cada cristão ir diretamente ao trono de
Deus e receber Sua graça e perdão, e confessar seus
pecados como nos ensina a Bíblia, foi dito que era
necessário pagar para ter os pecados perdoados.
52

53

8

(Texto: I João 1:9)
Mas, a Bíblia diz: Se confessarmos os nossos
pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os
pecados e nos purificar de toda injustiça.
I João 1:9.

22 – Tantas Alternativas

54

55

Na verdade, durante aquela época, possuir a Palavra
de Deus era considerado crime.
O prelo ainda não havia sido inventado, e, portanto,
era difícil ter em mãos até mesmo pequenos trechos
das Escrituras.
Muitas pessoas aceitavam o que a igreja lhes dizia, e
a fé cristã corrompeu-se.
A segunda verdade bíblica que foi comprometida
tinha a ver com a adoração de objetos feitos de
madeira ou pedra, ao invés da adoração exclusiva a
Deus, nosso Criador. Deus declara, nos Dez
Mandamentos:
(Texto: Êxodo 20:4, 5)
Não farás para ti imagem de escultura, nem
semelhança alguma do que há em cima nos céus,
nem embaixo na terra,

57

nem nas águas debaixo da terra.

58

Não as adorarás, nem lhes darás culto; porque eu
sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso,

59
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56

Foi dito aos cristãos que deviam confessar-se ao
sacerdote.
Tinham que procurar um homem.
Não podiam mais ir diretamente ao trono de Deus.
A salvação tornou-se algo muito complicado.
E o povo aceitou este erro, porque não possuía a
Palavra de Deus.
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que visito a iniqüidade dos pais nos filhos até a
terceira e quarta geração daqueles que Me
aborrecem.
Êxodo 20:4, 5.
60

61

Foi durante essa época que as imagens acabaram
sendo inseridas no contexto da igreja.
Os Dez Mandamentos sempre deixaram bem claro
que é errado adorar qualquer coisa a não ser o
próprio Deus.
A terceira verdade bíblica que foi corrompida
durante essa época tem a ver com o quarto
mandamento e o dia de adoração a Deus.
Note o que a Bíblia diz de Daniel, quando viu isto:

62

63

(Texto: Daniel 7:15)
Quanto a mim, Daniel, o meu espírito foi alarmado
dentro de mim, e as visões da minha cabeça me
perturbaram.
Daniel 7:15.
Você lembra como Constantino promulgou a
primeira lei dominical, mudando o dia de adoração
do sábado, o sétimo dia, para o primeiro dia da
semana, o domingo.

64

65
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(Texto: João 14:15)
Mas, lembre-se que Jesus disse: Se Me amais,
guardareis os Meus mandamentos.
João 14:15.
Entretanto, durante esse período de fé corrompida, o
amor por Jesus esfriou, e muitas pessoas seguiram
as tradições em vez de seguir a Deus.
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66

A igreja transigiu na questão do sábado, e tentou
alterar o dia de guarda.
Na edição de 21 de maio de 1995, o periódico Saint
Catherine's Catholic Church Sentinel trouxe a
seguinte declaração:
Talvez a mudança mais ousada e revolucionária que
a igreja jamais realizou, ocorreu no primeiro século.
O Dia Santificado,

67

68

As pessoas que acham que as Escrituras deveriam
ser a única autoridade nas questões de fé,
logicamente deveriam tornar-se adventistas do
sétimo dia, e guardar o sábado.
69

A guarda do domingo, o primeiro dia da semana,
não está na Bíblia. Teólogos ao redor do mundo
admitem isto!
70

A mudança foi realizada, como verificamos, pelo
imperador romano Constantino, no ano 320 A.D., e a
igreja aceitou essa alteração.
71

Meus amigos, se desejamos fazer o que diz a Bíblia,
deveríamos ser adventistas do sétimo dia! Durante
essa era de fé corrompida, o dia pagão do sol
substituiu o santo sábado bíblico.
72
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o sábado, foi mudado do sétimo dia para o primeiro,
o domingo, não por quaisquer instruções
encontradas nas Escrituras, mas com base no senso
que a Igreja tinha de seu próprio poder.
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O livro História da Igreja Oriental, p. 184, diz:
As moedas de Constantino traziam de um lado as
letras do nome de Cristo, e do outro a figura do deus
sol...
73

como se ele não ousasse abrir mão da proteção
deste luminoso astro. Não é interessante?

74

Deus deixou bem claro em Seus mandamentos:

75

(Texto: Êxodo 20:11)
Porque, em seis dias, fez o Senhor os céus e a terra,
o mar e tudo o que neles há
76

e, ao sétimo dia, descansou; por isso, o Senhor
abençoou o dia de sábado e o santificou.
Êxodo 20:11.
77

Deus deixa bem claro que deseja que Seu povo
guarde e santifique o sábado.
No princípio de tudo, a Bíblia diz:
78

(Texto: Gênesis 2:3)
E abençoou Deus o dia sétimo e o santificou;

79

porque nele descansou de toda a obra que, como
Criador, fizera.
Gênesis 2:3.
80

12

22 – Tantas Alternativas
Se Deus, o Criador

81

abençoou um dia,

82

se Ele separou um dia,
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83

84

se Ele santificou um dia acima de todos os outros
dias, então, meus amigos, o homem não tem o
direito, nem o poder para mudar isto!
Esta é uma questão de adoração, uma questão de
obediência; uma decisão de seguir as tradições de
homens ou seguir as ordens de Deus.
Portanto, este é um período de fé corrompida. Este
período da igreja durou de 323 A.D. até 536 A.D.

85

Vamos, então, para o quarto período da Igreja Cristã,
que é o cavalo amarelo.

86

(Texto: Apocalipse 6:7, 8)
Quando o Cordeiro abriu o quarto selo, ouvi a voz
do quarto ser vivente dizendo: Vem!
87
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E olhei, e eis um cavalo amarelo e o seu cavaleiro,
sendo este chamado Morte; e o Inferno o estava
seguindo,
88

e foi-lhes dada autoridade sobre a quarta parte da
terra para matar à espada,

89

pela fome, com a mortandade e por meio das feras
da terra.
Apocalipse 6:7, 8.
90

91

Uma fé morta -- o quarto selo.
Era uma época de união entre igreja e estado. O
poder religioso do Império Romano estava
plenamente desenvolvido. Roma não era apenas um
estado político, mas também um estado religioso.
Era uma união da igreja com a política.
Note esta declaração: O cristianismo tornou-se a
religião estabelecida pelo Império Romano, e tomou
o lugar do paganismo.

92

O cristianismo da Idade Média, poderia ser chamado
de 'paganismo batizado.'
História da Igreja, Século II, cap. 2, parte 7.
93

Lembre-se que durante este período as pessoas não
tinham acesso à Palavra de Deus.
Na verdade, tê-la era considerado crime, e, como já
dissemos, o prelo não fora inventado ainda.
94
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O povo seguia as tradições.
Seguia as práticas e cerimônias pagãs que se haviam
inserido na igreja.
O que estou dizendo é um fato histórico.
95

96

Esta foi uma terrível época de condescendência com
o erro, uma tenebrosa era de perseguição ao povo de
Deus.
97

É por isto que também é conhecida como Idade das
Trevas. Cinqüenta milhões de cristãos foram mortos
por causa de sua fé.
98

Note aqui os passos do erro:

99

tradições,

100

penitência,

101
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(Vídeo: 7 seg) A única igreja que existia era a Igreja
Romana.
Novamente, aqui não vai nenhuma crítica a qualquer
indivíduo! Estamos apenas falando de um sistema!
Ao redor do mundo existem muitos padres e freiras
católicos que são cristãos maravilhosos, que amam a
Jesus e buscam seguir a verdade.
Mas, é importante compreender por que estamos
onde estamos hoje.
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102

103

e indulgências entraram na igreja.
Era possível levar dinheiro e pagar por indulgências,
para que assim, supostamente, seus parentes
pudessem sair do purgatório; ou ainda, podia-se
pagar por si mesmo, para que não fosse necessário
ir para o purgatório ao morrer.
Este, novamente, é um exemplo de paganismo
dentro da igreja cristã.
Não existe purgatório na Palavra de Deus.
As imagens entraram na igreja, surgiram os dogmas
e a hierarquia.
Será que a verdade seria pisoteada para sempre?
Claro que não, porque a luz da verdade penetraria
nas trevas.
E passos seriam dados no sentido de redescobrir as
verdades que haviam sido perdidas durante a Idade
Média, a Idade das Trevas.
Durante a Reforma, a pura fé de Jesus começou a ser
redescoberta.

104

Os primeiros a darem um passo para fora da Idade
das Trevas, no século 15, foram os valdenses.

105

106
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Eles redescobriram a Palavra de Deus, a Bíblia.
A Bíblia é muito importante.
Se não tivéssemos a Palavra de Deus, se não
tivéssemos em mãos as cartas de amor que Ele nos
deixou na Bíblia, não teríamos direção na vida.
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107

109

110

Contudo, as conseqüências, se eles fossem pegos
fazendo aquilo, era serem queimados na fogueira.
Embora muitos perdessem suas vidas, os valdenses
consideravam um privilégio contribuir para manter a
obra de Deus viva.
Depois dos valdenses, veio um reformador, um
estudante de teologia em Praga, chamado John Huss.
Huss, e seu amigo Jerônimo, descobriram que era
mais importante obedecer a Deus do que à igreja ou
aos homens.
Por causa de sua decisão de obedecer, de crer que
deveriam fazer o que Deus pede em vez de seguir as
tradições da igreja, eles foram mortos na fogueira.
Suas cinzas foram jogadas num rio que desagua no
Mar Mediterrâneo.
De forma bem semelhante, a Reforma acabou
alastrando-se e desaguando no mundo todo.
Depois que Huss e Jerônimo morreram queimados,
um alemão chamado Martinho Lutero descobriu a
verdade bíblica da salvação exclusivamente pela
graça

111

Algumas pessoas se perguntam: Por que Lutero não
redescobriu todas as verdades que haviam se
perdido na Idade Escura?
E a Bíblia responde:
112
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108

A história dos valdenses -- um povo que cria na
Bíblia -- passou-se no norte da Itália.
Os valdenses escreviam pequenas porções da Bíblia
a mão, e davam-nas aos filhos. Com estes versos
costurados às suas roupas, os jovens e crianças iam
até as grandes cidades da Europa.
Eles faziam amizade nos mercados e nas
universidades, e compartilhavam com estes amigos
os versos da Bíblia.
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(Texto: João 16:12)
Tenho ainda muito que vos dizer, mas vós não o
podeis suportar agora.
João 16:12.
113

114

A recuperação das verdades bíblicas perdidas foi um
processo que levou tempo.
Levou centenas de anos para que a igreja cristã se
afastasse da fé de Jesus.
E, da mesma forma, seriam necessários anos para
que estas verdades fossem redescobertas.
Quando Lutero morreu, seus seguidores reuniram
suas crenças e fundaram a Igreja Luterana.
Para eles, a Reforma acabou com a morte de Lutero.

115

Da Alemanha, viajamos até Genebra, na Suíça, onde
encontramos um estudante da Bíblia chamado João
Calvino, que
116

em suas pesquisas, descobriu que os cristãos não
apenas recebiam graça e perdão, e deveriam ir
diretamente ao trono da graça, mas que também era
importante que cada cristão crescesse em Cristo.
117

118

119
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Sendo assim, Calvino passou a ensinar a doutrina do
crescimento espiritual, que alguns chamam de
santificação.
Quando aceitamos a Jesus, Ele nos dá o poder para
vencer o pecado.
Quando João Calvino morreu, seus seguidores
reuniram suas crenças e fundaram a Igreja
Presbiteriana.
Como você pode ver, a verdade que fora perdida na
Idade Média, estava, pouco a pouco, sendo
redescoberta.
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Após os dias de Calvino, houve um grupo de cristãos
em diferentes partes do norte da Europa, que
estudavam suas Bíblias e chegaram à conclusão que,
ao invés de aspergir água nos bebês,
120

o batismo deveria seguir o exemplo de Jesus: ser
uma decisão individual e feito por imersão.
Eles foram chamados de Anabatistas.
121
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122

O batismo por imersão -- ou seja, ser totalmente
mergulhado na água, como Jesus foi -- era uma
importante verdade que fora perdida na Idade
Média. Era importante, pois simbolizava a morte
para o pecado e a nova vida com Deus.
(Texto: Romanos 6:3, 4)
Ou, porventura, ignorais que todos nós que fomos
batizados em Cristo Jesus fomos batizados na Sua
morte?

123

Fomos, pois, sepultados com Ele na morte pelo
batismo;

124

para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os
mortos pela glória do Pai, assim também andemos
nós em novidade de vida.
Romanos 6:3, 4.
125

E, para serem batizados como Jesus o foi,

126

precisamos aprender com Ele,

127
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confessar os nossos pecados,

128

e aceitar a Jesus como nosso Salvador.
Muitos destes Anabatistas perderam suas vidas,
porque acreditaram que deviam andar nas pegadas
de Jesus e ser batizados como Ele foi.
129

Deste humilde início, surgiu a Igreja Batista.

130

(Texto: Mateus 28:18, 19)
Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: Toda a
autoridade me foi dada no céu e na terra.
131

Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações,

132

batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do
Espírito Santo.
Mateus 28:18, 19.
133

Jesus deu uma missão à Sua igreja: Ele disse que
deveríamos ir e ensinar e batizar e fazer discípulos.
Os Batistas da Reforma estavam seguindo e
cumprindo esta missão, assim como fazemos hoje!
134
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135

Veja bem, cada um destes reformadores estava
redescobrindo verdades que haviam sido perdidas
durante a Idade Média.
Após redescobrirem estas verdades, seus seguidores
reuniram-se e formaram grupos que se tornaram
grandes denominações protestantes, como os
luteranos, presbiterianos e batistas.
Finalmente, na Inglaterra, um homem chamado João
Wesley começou a estudar sua Bíblia.

136

Então, em diferentes lugares do mundo, como a
América do Sul, Europa e América do Norte, as
pessoas começaram a estudar sobre a segunda vinda
de Jesus.
138

139

Um homem chamado Guilherme Miller, da América
do Norte, estudou as promessas de Jesus em João
14. Ele também estudou as profecias de Daniel e
Apocalipse, e entendeu que Jesus iria voltar muito
em breve.

21
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137

Seu irmão, Charles, escrevia lindos hinos sobre
Jesus, e eles sentiram que deveriam cantar esses
hinos na igreja.
Eles também descobriram que não apenas era
importante aceitar o dom gratuito da salvação, ser
obediente a Deus, ser batizado e crescer na graça,
mas, com base na Palavra de Deus, era importante
ser santo.
João Wesley foi um grande reformador e, quando
morreu, seus seguidores reuniram aquilo que ele e
outros reformadores ensinavam, e fundaram a igreja
metodista.

22 – Tantas Alternativas
Assim, baseado no que

140

os valdenses ensinavam sobre a Bíblia,

141

o que Huss ensinou sobre a obediência,

142

o que Lutero ensinou sobre a graça,

143

o que Calvino ensinou sobre a santificação ou
crescimento,

144

o que os Anabatistas ensinaram sobre o batismo,

145

e o que Wesley ensinou sobre a santidade, Miller
acrescentou a estas doutrinas outra muito
importante: a proximidade da segunda vinda de
Cristo.
146
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147

Depois dos dias de Miller, o movimento do advento
continuou.
Seus amigos também descobriram que quando as
pessoas morrem, dormem em Jesus, aguardando a
ressurreição. Como a Bíblia ensina claramente,
dormimos até o momento da ressurreição, quando
seremos chamados para fora do túmulo.
Que manhã gloriosa será quando todos se reunirão
com seus entes queridos!
Os primeiros adventistas descobriram na Bíblia:
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1. A morte é um sono.

149

2. Jesus voltará em breve.

150

3. Ele ressuscitará os mortos.

151

152

(Texto: I Tessalonicenses 4:16)
Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de
ordem, ouvida a voz do arcanjo, e ressoada a
trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em
Cristo ressuscitarão primeiro.
I Tessalonicenses 4:16.
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153

154

(Texto: João 14:15)
Depois dos dias de Guilherme Miller, aqueles que
creram na segunda vinda de Cristo também
redescobriram as palavras de Jesus encontradas em
João 14:15:
Se me amais, guardareis os meus mandamentos.
Veja bem, todos nós deveríamos desejar ter um
relacionamento íntimo com Jesus.
Como O amamos, desejamos guardar todos os Seus
mandamentos.
Não alguns deles apenas, mas todos.
(Texto: Mateus 15:9)
Note o que Jesus disse em Mateus 15:9:
E em vão me adoram, ensinando doutrinas que são
preceitos de homens.
Quão verdadeira é esta declaração hoje.
As pessoas ensinam doutrinas e mandamentos de
homens.
Mas, não importa o que o homem diz, o que importa
é o que Deus diz.

155

156

Quando o assunto é adoração, precisamos adorar a
Deus no dia de sábado, que Ele separou para nós.
Este é um dia especial, que Ele nos deu.
À medida em que estas verdades especiais eram
redescobertas na Bíblia, aqueles que as estudavam
eventualmente se reuniram para fundar a Igreja
Adventista do Sétimo Dia.
Isaías 58:13 e 14 previa o surgimento de um
movimento que iria reparar as rupturas na guarda
da lei de Deus. Esta passagem fala sobre este dia.
(Texto: Isaías 58:13, 14)
Se desviares o pé de profanar o sábado e de cuidar
dos teus próprios interesses no meu santo dia;

157
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se chamares o sábado deleitoso e santo dia do
Senhor, digno de honra e o honrares

158

não seguindo os teus caminhos, não pretendendo
fazer a tua própria vontade, nem falando palavras
vãs,
159

então te deleitarás no Senhor.

Eu te farei cavalgar sobre os altos da terra

161

e te sustentarei com a herança de Jacó, teu pai,
porque a boca do Senhor o disse.

162

163

O Senhor nos diz claramente que não deveríamos
trabalhar neste dia.
Não deveríamos fazer negócios neste dia.
Não deveríamos buscar o nosso próprio prazer neste
dia.

25
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164

É um dia santo.
Quando colocarmos a Deus em primeiro lugar no
sábado, então nossa experiência será de deleite.
O sábado é emocionante.
Deus não está tirando nada de nós; pelo contrário,
está nos dando uma bênção especial.
É como se fosse um feriado pago.
Ele diz que nos fará cavalgar nas alturas da terra.
Que bênção Ele nos dará se O colocarmos em
primeiro lugar em nossas vidas! Se O seguirmos e
santificarmos o sábado como Ele nos pediu.
Mas, para cada verdade que Deus nos ensina na
Bíblia, Satanás criou uma contrafacção, uma
falsificação.

165

166

167

Deus diz que, quando morremos, dormimos na
tumba.
A falsificação de Satanãs diz que, quando morremos,
vamos para o céu ou para o inferno ou para o
purgatório.
Deus diz que o batismo deve ser por imersão.
Satanás diz que pode ser por aspersão.
Deus nos apresentou Sua verdade sobre a saúde.
Satanás diz que as leis de saúde foram abolidas.
Para cada verdade, há uma falsificação.
E isto cria confusão.
(Texto: Apocalipse 18:2)
O Livro de Apocalipse diz: Então, exclamou com
potente voz, dizendo: Caiu, caiu a grande Babilônia

168
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169

e se tornou morada de demônios, covil de toda
espécie de espírito imundo e esconderijo de todo
gênero de ave imunda e detestável.
Apocalipse 18:2.
Babilônia, em profecia, significa confusão religiosa. E
note o apelo encontrado aqui.
(Texto: Apocalipse 18:4)
Ouvi outra voz do céu, dizendo: Retirai-vos dela,
povo Meu,

170

171

172

173

Deus está chamando Seu povo a sair da confusão,
para que não sejam participantes de seus pecados.
Amigo, Jesus o está chamando agora.
Agora é o momento de tomar uma decisão ao lado
de Jesus!
(Texto: Atos 2:47)
Note o que diz a Palavra de Deus:
Louvando a Deus e contando com a simpatia de todo
o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor,
dia a dia, os que iam sendo salvos.
Atos 2:47.
(Texto: I Coríntios 12:13)
Pois, em um só Espírito, todos nós fomos batizados
em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer
escravos, quer livres.

174

E a todos nós foi dado beber de um só Espírito.
I Coríntios 12:13.

175
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para não serdes cúmplices em seus pecados e para
não participardes dos seus flagelos.
Apocalipse 18:4.
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(Texto: I Coríntios 1:18)
Certamente a palavra da cruz é loucura para os que
se perdem,
176

mas para nós, que somos salvos, poder de Deus.
I Coríntios 1:18.

177

178
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Somos chamados a sair de Babilônia e fazer o que é
certo.
Você não ama a Jesus?
Ele irá voltar muito em breve para nos levar para o
lar celestial que está preparando para Seus filhos.
Você não gostaria de segui-Lo até o fim?
Conforme estudamos, fica claro que através de Sua
vida e ensinos, Jesus revelou a verdade que desejava
que Seus seguidores conhecessem e seguissem.
Descobrimos que Satanás declarou guerra à verdade
e à igreja de Jesus, perseguindo, corrompendo e
falsificando as verdades que Cristo deixara à Sua
igreja.
Vimos, em nosso estudo da Bíblia e da História, que
Cristo está orientando Seu povo de volta às verdades
que originalmente apresentara à Sua igreja.
Ele está chamando um povo para que saia da
confusão religiosa e aceite a verdade revelada em
Sua obra.
Você não gostaria de tornar-se parte da igreja de
Deus, ... que guarda os mandamentos de Deus e a fé
de Jesus?
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Como Escapar das 7 Últimas Pragas

1

3

Os novos governantes viram a rápida multiplicação
dos israelitas como uma ameaça à segurança
nacional. Eles temiam que, no caso de uma guerra,
os israelitas se juntassem aos inimigos do Egito.
Portanto, os filhos de Israel foram feitos escravos,
obrigados a trabalhar sob a cruel tirania dos
egípcios.
(Texto: Êxodo 1:12)
Mas, diz a Bíblia:
... quanto mais os afligiam,

4

tanto mais se multiplicavam. Êxodo 1:12.

5

(Texto: Êxodo 2:23, 24)
... Os filhos de Israel gemiam sob a servidão

6

e por causa dela clamaram, e o seu clamor subiu a
Deus.

7

1
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2

O local era o Egito -- a nação mais civilizada do
mundo de então. O ano, 1445 a.C. Durante 215 anos,
os filhos de Israel haviam morado ali, sendo que
durante o último século, sofrendo terrível
escravidão. Os faraós que tinham conhecido e
admirado José, e eram simpáticos ao povo, já
haviam morrido há muito tempo.
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Ouvindo Deus o seu gemido, lembrou-se da Sua
aliança com Abraão, com Isaque e com Jacó. Êxodo
2:23, 24.
8

9

Haviam-se passado mais de 400 anos desde que
Deus fizera um concerto com Abraão, a respeito de
sua posteridade e livramento de seus descendentes.
Agora, finalmente, chegara o dia. Deus estava
pronto, e Seu libertador estava pronto!
Deus e Moisés se encontraram. Não num palácio, não
à sombra de uma grande pirâmide, mas no meio do
deserto de Midiã, numa sarça ardente.

10

(Texto: Êxodo 3:7, 8)
Disse ainda o Senhor: Certamente, vi a aflição do
Meu povo, que está no Egito,
11

e ouvi o seu clamor por causa dos seus exatores.
Conheço-lhe o sofrimento.

12

por isso, desci a fim de livrá-lo... Êxodo 3:7, 8.
Falando a Moisés, Deus disse:

13

(Texto: Êxodo 3:10)
Vem, agora, e Eu te enviarei a Faraó,

14

para que tires o Meu povo, os filhos de Israel, do
Egito. Êxodo 3:10.
2

15
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16

Quarenta anos antes, Moisés deixara o palácio do
Egito. Havia quarenta anos que ele não falava a
língua dos egípcios! Na verdade, durante todo aquele
período de tempo ele havia cuidado de ovelhas,
sozinho no deserto. Ele não tinha mais a autoconfiança que tivera como jovem príncipe da corte
egípcia. A Bíblia diz,
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(Texto: Atos 7:22)
E Moisés foi educado em toda a ciência dos egípcios
e era poderoso em palavras e obras. Atos 7:22.
17

18

19

Mas, no deserto, Moisés aprendeu mais que a
humildade. Cuidando de ovelhas, ele aprendeu a ser
paciente e gentil. Agora Deus sabia que Moisés
estava pronto para libertar Israel e cuidar com
carinho paternal de Seu povo.
Humildemente, Moisés obedeceu as instruções de
Deus e aceitou uma tarefa que, no momento, lhe
pareceu impossível.
Para ajudar Moisés a cumprir sua extraordiária
missão, Deus instruiu a Arão, o irmão mais velho de
Moisés (que era escravo no Egito), a ir encontrar-se
com Moisés no deserto. Não apenas Arão daria um
apoio moral, mas Deus o indicou para ser o portavoz de Moisés, já que Moisés não usara a língua
egípcia durante tantos anos.

3
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20

Os dois irmãos entraram no palácio de Faraó
declarando-se embaixadores enviados por Deus. Eles
falaram em nome do Altíssimo, e descreveram Seu
grande poder. O olhar altivo do orgulhoso monarca
deve ter analisado aquela cena rara por um
momento: diante dele estavam dois irmãos, um
humilde pastor de Midiã, que ainda carregava seu
cajado, e um escravo hebreu. Os dois proclamando o
grande poder do Deus que serviam.
Quando Arão declarou que eles tinham uma
mensagem do Senhor pedindo que Faraó deixasse o
povo ir, Faraó respondeu, irritado:
(Texto: Êxodo 5:2)
Quem é o Senhor para que Lhe ouça eu a voz e deixe
ir a Israel?

21

22

23

Não conheço o Senhor, nem tampouco deixarei ir a
Israel. Êxodo 5:2.
Com milhares de escravos a seu dispor, o Faraó
certamente não tinha intenção de perder aquela mão
de obra gratuita. O pedido de Arão provocou uma
reação irada. O rei aumentou a carga de trabalho dos
israelitas.
Porém, em pouco tempo, Deus faria com que o
arrogante Faraó soubesse quem era o Senhor, e
conhecesse Seu grande poder. Faraó foi alertado por
Moisés e Arão, com a informação de que Deus
mandaria praga após praga sobre o Egito, até que
Seu povo fosse libertado da escravidão. A mensagem
de Deus a Faraó foi:
(Texto: Êxodo 7:17)
Nisto saberás que Eu sou o Senhor...
Êxodo 7:17.

24
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(Vídeo: 9 seg) Primeiro, o Rio Nilo, adorado pelos
egípcios como um de seus deuses, transformou-se
em sangue quando Arão tocou seu cajado nas águas.
Os peixes morreram, e toda a água restante do Egito
tornou-se em sangue durante sete dias. Mas Faraó
recusou-se a deixar o povo de Deus ir!
Em seguida, uma praga de rãs infestou o país.
Milhões de rãs: na comida, nas camas, em todos os
lugares! Mas, o obstinado rei recusou deixar Israel
partir.

27

28

Em seguida veio uma praga de piolhos. Mas o
arrogante monarca não concordou em deixar o povo
ir.
Note que as três primeiras pragas caíram tanto sobre
hebreus quanto egípcios. Entretanto, as últimas sete
pragas caíram apenas sobre os egípcios.
(Texto: Êxodo 8:22, 23)
Naquele dia, separarei a terra de Gósen, em que
habita o Meu povo, para que nela não haja enxames
de moscas,

29

e saibas que Eu sou o SENHOR no meio desta terra.

30
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26

Não demorou muito para que as pragas começassem
a atingir o país. Mais exatamente, dez delas! Antes
de cada praga, Moisés e Arão alertavam o Faraó para
o juízo que sobreviria, na esperança de que ele
libertasse os filhos de Israel, e salvasse a si mesmo e
ao seu povo. Mas, Faraó persistiu em seu curso de
ação. E, de acordo com a promessa divina,
calamidades estranhas passaram a atingir os
egípcios.
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Farei distinção entre o Meu povo e o teu povo;
amanhã se dará este sinal. Êxodo 8:22, 23.

31

Em seguida veio a praga das moscas, que invadiram
a casa de Faraó.

32

33

Depois das moscas, uma terrível epidemia varreu o
país, matando todos os animais do campo. Àquela
altura, Faraó estava muito curioso. Os animais dos
hebreus também haviam sido destruídos, ou haviam
sido protegidos como previra Moisés?
(Texto: Êxodo 9:7)
Faraó mandou ver, e eis que do rebanho de Israel
não morrera nem um sequer;

34

porém o coração de Faraó se endureceu, e não
deixou ir o povo. Êxodo 9:7.

35

A sexta praga trouxe úlceras aos seres humanos e
animais, mas ainda assim o obstinado monarca
recusou-se a libertar os filhos de Israel.
36

A próxima profecia predizia uma praga de granizo.

37
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(Vídeo: 8 seg) Entretanto, Deus prometeu que todos
aqueles que se protegessem, e aos seus animais, não
morreriam. A notícia espalhou-se rapidamente em
todo o país, e muitos egípcios se protegeram, junto
com seus animais. A chuva de pedra veio, com
trovões e raios, e todos os que deixaram de
preparar-se para ela morreram!
(Vídeo: 18 seg) Os egípcios perceberam que a terra
estava sob o controle do Deus vivo, e que sua única
segurança seria obedecê-Lo. Durante alguns
momentos, o Faraó até considerou a idéia de
obedecer a Deus e permitir que o povo fosse
embora, mas quando a chuva diminuiu, suas boas
intenções terminaram.
(Vídeo: 19 seg) Moisés alertou Faraó:se ele
continuasse recusando-se a libertar os filhos de
Israel, a próxima praga seria uma multidão de
gafanhotos. Alarmados com a idéia de mais pragas,
os conselheiros de Faraó imploraram que ele
libertasse os escravos, mas o rei negou-lhes o
pedido. E os gafanhotos vieram, como fora predito.
Depois, sobrevieram três dias de escuridão tão
intensa, que podia ser sentida, mas o rebelde Faraó
continuou a desafiar o Deus dos céus.

41

42

Moisés declarou que mais uma praga atingiria os
egípcios: uma praga final, que não deveria ser
subestimada. Um anjo destruidor passaria pelo país
à meia-noite, e mataria todos os filhos primogênitos
do Egito; tanto de homens quanto de animais.

7

23 – Sobrevivendo à Iminente Tribulação

43

(Vídeo: 15 seg) Novamente, os hebreus seriam
poupados. Mas desta vez não era suficiente ser
hebreu, ou viver em Gósen. Para evitar a sentença de
morte, cada família foi instruída a matar um
cordeiro e aspergir um pouco de seu sangue nos
umbrais das portas de suas casas, como um símbolo
de sua fé e lealdade a Deus. E Deus prometeu:
(Texto: Êxodo 12:13)
Quando Eu vir o sangue, passarei por vós,

44

e não haverá entre vós praga destruidora, quando Eu
ferir a terra do Egito. Êxodo 12:13.

45

46

Que noite interessante deve ter sido aquela! Milhares
de famílias hebréias, e muitas egípcias, do lado de
fora da porta de casa, observando enquanto o pai -com uma bacia de sangue numa mão, e um ramo de
hissopo na outra -- pintava os umbrais. Podemos
imaginar que os mais preocupados observadores
eram os filhos mais velhos.
(Texto: Êxodo 12:29)
Aconteceu que, à meia-noite, feriu o Senhor todos os
primogênitos na terra do Egito,

47

desde o primogênito de Faraó... até ao primogênito
do cativo que estava na enxovia,

48

e todos os primogênitos dos animais. Êxodo 12:29.

8
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No entanto, nenhum dos lares onde havia sangue
nos umbrais da porta -- em obediência às instruções
de Deus -- fora tocado pela praga.
50

52

53

54

55

(Texto: Êxodo 5:2)
... Quem é o Senhor para que lhe ouça eu a voz e
deixe ir a Israel? Êxodo 5:2.
Agora ele sabia. Humildemente, ele e seus
conselheiros mandaram chamar os dois irmãos
hebreus, pedindo que reunissem os filhos de Israel e
deixassem o país, pois os egípcios temiam que todos
morressem!
(Vídeo: 11 seg) À meia-noite, o povo de Deus,
aqueles que O tinham escolhido como salvador,
foram libertados. E assim como Deus havia
ordenado, eles estavam preparados para aquele
momento. Com sapatos nos pés, e vestindo suas
capas, estavam prontos para o grande êxodo.
Estavam a caminho da Terra Prometida!
Bem, você pode dizer, esta é uma história
interessante, mas qual a importância dela para nós,
que vivemos no século vinte e um? Pode parecer não
ter importância alguma, mas tem. Na verdade, tem
enorme importância!
Veja bem, no Novo Testamento, encontramos as
mais notáveis profecias que detalham os eventos
finais da história da terra. Estas profecias deixam
bem claro que, outra vez, as pragas cairão, mas
numa escala muito mais devastadora.
9
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Em todo o vasto reino do Egito, o choro dos
enlutados podia ser ouvido. E, com as pernas
trêmulas e os nervos em frangalhos, Faraó lembrouse de como havia ridicularizado o Deus dos hebreus,
e com arrogância declarara:
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De acordo com a profecia bíblica, a história se
repetirá. Não dez pragas, mas sete, que culminarão
com a libertação do povo de Deus. Não do Egito, mas
de um planeta em rebelião.
56

Mas, assim como os filhos de Israel suportaram
tempos de aflição antes da sua gloriosa libertação do
Egito, e testemunharam pragas caindo sobre os
egípcios,
57

assim também o povo de Deus testemunhará as sete
últimas pragas caírem sobre os ímpios, logo antes da
vinda de Cristo.
O profeta Daniel descreve este período de angústia:
58

(Texto: Daniel 12:1)
Nesse tempo, se levantará Miguel, o grande príncipe,
o defensor dos filhos do teu povo,
59

e haverá tempo de angústia, qual nunca houve,
desde que houve nação até àquele tempo;

60

mas, naquele tempo, será salvo o teu povo, todo
aquele que for achado inscrito no livro. Daniel 12:1.

61

62

O evangelho eterno será pregado em todo o mundo.
O chamado do segundo anjo, para que o povo de
Deus saia de Babilônia, ou dos falsos sistemas de
adoração, será feito. E, a cada homem o terceiro anjo
proclamará:
(Texto: Apocalipse 14:9, 10)
Se alguém adora a besta e a sua imagem e recebe a
sua marca na fronte ou sobre a mão,

10
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também esse beberá do vinho da cólera de Deus...
Apocalipse 14:9, 10.

64

Mas, quando isto ocorrer, a porta da graça terá se
fechado para sempre a toda a raça humana.

66

(Texto: Apocalipse 22:11)
E um solene anúncio será feito: Continue o injusto
fazendo injustiça, continue o imundo ainda sendo
imundo;
67

o justo continue na prática da justiça, e o santo
continue a santificar-se. Apocalipse 22:11.

68

69

A obra de Cristo como nosso Sumo Sacerdote no céu
terá terminado. Cada caso terá sido decidido para a
vida eterna ou morte eterna. A porta da misericórdia
de Deus será fechada! Este será o momento em que
os habitantes da terra passarão pelo tempo de
angústia predito pelo profeta Daniel.

11
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Este é o mais incrível alerta jamais dirigido aos
mortais através da Bíblia. Porém, somente quando as
alternativas estiverem claramente colocadas perante
cada ser humano, e cada um seja levado a fazer uma
escolha entre os mandamentos de Deus ou os
mandamentos dos homens, somente então, os que
escolherem as leis dos homens receberão a marca da
besta e beberão o vinho da cólera de Deus.
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71

Preste atenção, amigo, Deus não vai tirar Seu povo
da terra durante as pragas. Eles estarão bem aqui, na
terra, até o fim! Serão protegidos durante as pragas,
assim como foram os filhos de Israel, mas não
estarão livres de dificuldades e sofrimento. Será um
tempo de angústia para todos.
E a descrição mais vívida deste período da história
da terra não pode chegar à magnitude desta
realidade, em que os ímpios beberão o vinho da ira
de Deus, sem qualquer misericórdia.
A João foi apresentada uma prévia deste terrível
tempo de angústia que ocorrerá imediatamente
antes da vinda de Jesus, e do livramento de seu
povo.
(Texto: Apocalipse 15:1)
Vi no céu outro sinal grande e admirável:

72

sete anjos tendo os sete últimos flagelos, pois com
estes se consumou a cólera de Deus. Apocalipse
15:1.
E João ainda acrescentou:
73

(Texto: Apocalipse 16:1)
Ouvi, vinda do santuário, uma grande voz, dizendo
aos sete anjos: Ide
74

e derramai pela terra as sete taças da cólera de Deus.
Apocalipse 16:1.

75
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Mas, você pergunta, quais são estas terríveis pragas
que serão derramadas pelos setes anjos sobre os
ímpios? Esta é uma boa pergunta. Ao lermos sobre
as pragas, você notará uma incrível semelhança com
aquelas que caíram sobre o Egito. Vamos ler o que
João tem a dizer sobre o primeiro anjo:

77

e, aos homens portadores da marca da besta e
adoradores da sua imagem,

78

sobrevieram úlceras malignas e perniciosas.
Apocalipse 16:2.

79

Talvez estas úlceras sejam semelhantes àquelas que
sobrevieram aos egípcios durante a sétima praga.
Ou, talvez, se pareçam com as que Jó teve.
80

Você já imaginou o impacto de uma praga como
esta? Escolas serão fechadas.

81

Fábricas serão fechadas. Lojas não poderão abrir ao
público.

82
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(Texto: Apocalipse 16:2)
Saiu, pois, o primeiro anjo e derramou a sua taça
pela terra,
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83

Hospitais estarão lotados de pacientes buscando
tratamento médico, mas a maioria dos médicos e
enfermeiras estará sofrendo o mesmo mal.
E então, enquanto as pessoas ainda sofrem com
estas úlceras, outra calamidade se abate sobre a
terra!
(Texto: Apocalipse 16:3)
Derramou o segundo a sua taça no mar, e este se
tornou em sangue como de morto, e morreu todo ser
vivente que havia no mar. Apocalipse 16:3.

84

85

Que cena, que mal cheiro, com todas as criaturas do
mar sendo varridas para a costa. As pessoas vão
tropeçar umas sobre as outras em sua vontade de
sair o mais rápido possível das praias. Mas, a
terceira praga está intimamente associada à
segunda.
(Texto: Apocalipse 16:4)
Derramou o terceiro a sua taça nos rios e nas fontes
das águas, e se tornaram em sangue. Apocalipse 16:4

86

87

Pense nisso! Uma pessoa abre a torneira para beber
água, e em vez de água, sai sangue! Que caos isto
provocará! Pode haver algo pior?
Mas, por mais terríveis e apavorantes que sejam as
sete últimas pragas, elas cumprem a justiça de Deus.
Pois o anjo declara:
(Texto: Apocalipse 16:5, 6)
Tu és justo... pois julgaste estas coisas.

88

porquanto derramaram sangue de santos e de
profetas,
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90

também sangue lhes tens dado a beber; são dignos
disso. Apocalipse 16:5, 6.
Neste momento, quando os ímpios estão perecendo
de sede, e não têm o que beber, a não ser sangue, há
uma promessa para aquele que anda em justiça:

91

(Texto: Apocalipse 16:8, 9)
A Bíblia, então, diz que o quarto anjo derramará sua
taça: O quarto anjo derramou a sua taça sobre o sol,
e foi-lhe dado queimar os homens com fogo.
92

Com efeito, os homens se queimaram com o intenso
calor, e blasfemaram o nome de Deus, que tem
autoridade sobre estes flagelos,
93

e nem se arrependeram para Lhe darem glória.
Apocalipse 16:8, 9.
Então, o quinto anjo derramou sua taça sobre o
trono da besta:
94

(Texto: Apocalipse 16:10, 11)
Derramou o quinto a sua taça sobre o trono da
besta, cujo reino se tornou em trevas,
95

e os homens remordiam a língua por causa da dor
que sentiam

96

e blasfemaram o Deus do céu por causa das
angústias e das úlceras que sofriam;

97
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(Texto: Isaías 33:16)
... o seu pão lhe será dado, as suas águas serão
certas. Isaías 33:16.
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e não se arrependeram de suas obras. Apocalipse
16:10, 11.

98

99

Neste texto descobrimos que nem todas estas pragas
são universais, e nem todas são imediatamente
fatais, porque aqui lemos que aqueles que sofrem a
quinta praga, ainda estão sofrendo com as úlceras
da primeira praga. Aparentemente, as pragas cairão
sucessivamente, ao invés de simultaneamente, mas o
efeito das mesmas persistirá mesmo enquanto caem
as próximas pragas.
Na sexta praga, vem a grande batalha final: o
Armagedom.
(Texto: Apocalipse 16:12-14)
Derramou o sexto a sua taça sobre o grande rio
Eufrates,

100

cujas águas secaram, para que se preparasse o
caminho dos reis que vêm do lado do nascimento do
sol.
101

Então, vi sair da boca do dragão, da boca da besta e
da boca do falso profeta

102

três espíritos imundos semelhantes a rãs.

103

porque eles são espíritos de demônios, operadores
de sinais,
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e se dirigem aos reis do mundo inteiro com o fim de
ajuntá-los

105

106

107

(Texto: Apocalipse 16:16)
Então, os ajuntaram no lugar que em hebraico se
chama Armagedom.
O mundo inteiro estará envolvido neste conflito
final. João escreveu:
(Texto: Apocalipse 19:11, 14-15)
Vi o céu aberto, e eis um cavalo branco.

108

O seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro e julga e
peleja com justiça.

109

e seguiam-No os exércitos que há no céu, montando
cavalos brancos, com vestiduras de linho finíssimo,
branco e puro.
110

Sai da Sua boca uma espada afiada, para com ela
ferir as nações;

111

... e pessoalmente pisa o lagar do vinho do furor da
ira do Deus Todo-poderoso. Apocalipse 19:11, 14,
15.
112
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para a peleja do grande Dia do Deus Todo-poderoso.
Apocalipse 16:12-14.
E, Apocalipse 16:16, diz:
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(Texto: Apocalipse 16:17-18, 20-21)
Então, derramou o sétimo anjo a sua taça pelo ar, e
saiu grande voz do santuário,
113

do lado do trono, dizendo: Feito está!

114

E sobrevieram relâmpagos, vozes e trovões, e
ocorreu grande terremoto...

115

Todas as ilhas fugiram, e os montes não foram
achados;

116

também desabou do céu sobre os homens grande
saraivada, com pedras que pesavam cerca de um
talento;
117

e, por causa do flagelo da chuva de pedras, os
homens blasfemaram de Deus, porquanto o seu
flagelo era sobremodo grande. Apocalipse 16:17-18,
20-21.
118

A maioria dos estudiosos calcula o peso de um
talento em cerca de 21 quilos. Não dá para imaginar
a devastação que tal chuva de granizo poderia
provocar.
119

Mas a Bíblia diz que o próprio Cristo interromperá o
conflito, vindo num cavalo branco, à frente dos
exércitos dos céus, para livrar Seu povo de um
planeta em rebelião.
120
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Mas, você talvez se pergunte, como posso ter
certeza da proteção de Deus quando as pragas
começarem a cair? Há apenas uma forma de saber.
121

Novamente, o povo de Deus será poupado das
pragas se aceitar o Cordeiro de Deus como sacrifício
por eles, e permitir que Seu sangue os purifique do
pecado.
123

124

Através de nossas vidas, estamos escolhendo hoje,
de que lado queremos estar: o lado de Deus, ou o
lado de um anjo rebelde. Amigo, quando os anjos
destruidores começarem seu trabalho, será tarde
demais para mudar de lado! A porta da graça terá se
fechado para sempre.
Você não gostaria de colocar-se, agora mesmo, do
lado de Deus, sob a proteção do sangue de Jesus? As
palavras mais tristes já proferidas por homens
encontram-se em Jeremias 8:20:
(Texto: Jeremias 8:20) Passou a sega, findou o verão,
e nós não estamos salvos.

125

Conta-se a história de um lenhador australiano que
construiu uma pequena cabana perto de uma
floresta. Não era muito grande, mas era seu lar.
Certo dia, enquanto voltava de seu trabalho,
126
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122

Veja bem, as pessoas que foram libertadas da praga
final do Egito tiveram que demonstrar sua fé e
lealdade a Deus como Salvador, aspergindo sangue
de um cordeiro nos umbrais das portas. Quando o
anjo destruidor passou, eles ficaram em segurança,
em meio à destruição. Tinham seguido as instruções
de Deus, e haviam feito todos os preparativos
necessários.
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127

128

129

ficou alarmado e profundamente triste ao encontrar
sua cabana em ruínas, por causa de um incêndio.
Tudo que sobrara eram restos de madeira queimada,
e alguns pedaços de metal, enegrecidos pelas
chamas. Ele caminhou até o local onde ficava o
galinheiro.
Tudo que encontrou foi um monte de cinzas, e
arame queimado. Ele caminhou por ali, remexendo
nas ruínas, até que seus olhos pararam num
estranho monte de penas queimadas. Sem muito
cuidado, ele chutou o pequeno monte. E o que você
acha que aconteceu?
Quatro pequenos pintinhos amarelos saíram
caminhando, miraculosamente protegidos pelas asas
de uma mãe amorosa.
Na mais linda e significativa linguagem das
Escrituras, Deus descreve o que deseja fazer por
Seus filhos na terra, quando as pragas cairem:
(Texto: Salmos 91:1, 4)
O que habita no esconderijo do Altíssimo

130

e descansa à sombra do Onipotente

131

Cobrir-te-á com as suas penas, e, sob Suas asas,
estarás seguro;

132

a Sua verdade é pavês e escudo. Salmos 91:1, 4.
Sim, Deus dá uma maravilhosa segurança para
aqueles que decidem segui-Lo.
20
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(Texto: Salmos 91:5-11)
Não te asustarás do terror noturno, nem da seta que
voa de dia,
134

nem da pestilência que se propaga nas trevas, nem
da mortandade que assola ao meio-dia.

Caiam mil ao teu lado, e dez mil, à tua direita; tu não
serás atingido.

136

Somente com os teus olhos contemplarás e verás o
castigo dos ímpios.

137

Pois disseste: O Senhor é o meu refúgio. Fizeste do
Altíssimo a tua morada.

138

Nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará à
tua tenda.

139

Porque aos Seus anjos dará ordens a teu respeito...
Salmos 91:5-11.

140
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141

142
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(Vídeo: 15 seg) Poderia haver maior certeza? Você
não gostaria de ser protegido pelas asas do
Altíssimo quando as pragas começarem a cair sobre
o mundo? Quando não houver mais onde se
esconder? Seu Pai celestial deseja protegê-lo e salválo na hora da angústia e da destruição.
Ao entregar-Lhe sua vida, Ele será capaz de protegêlo como uma galinha, que junta os pintinhos sob
suas asas. A decisão é sua. Tenho certeza de que
Deus gostaria de tomar esta decisão por você, para
certificar-Se de que você estaria com Ele por toda a
eternidade. Mas, Ele não pode fazer isto. Você é o
único que pode tomar esta decisão. Não espere mais.
Decida-se agora.

24 – O Mal em Cadeias
Quando o Diabo Não Puder Mais Tentar

1

2

um dos exploradores, à beira da morte, notou uma
fumaça no horizonte.
Alguém ouvira o sinal que eles haviam enviado por
ondas curtas. O auxílio estava chegando. Era a
salvação chegando.
A fumaça no horizonte era tudo que eles precisavam
para adquirir novas forças.
Logo, aquele longo e horrível pesadelo estaria
terminado.
Logo, estariam seguros no calor de um barco de
resgate, e, então, poderiam ir para seus lares.
Lar, enfim!

1
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3

Um grupo de exploradores do Ártico estava perdido
numa ilha rochosa e árida. Seus suprimentos
estavam acabando. Eles haviam terminado as
últimas porções de alimento.
O combustível estava acabando.
A temperatura estava caindo rapidamente, e eles
estavam passando muito frio. Resolveram se
preparar para o pior. Sabiam que a morte chegaria
em breve.
Quando desistiram de suas últimas esperanças,
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4

5

O último livro da Bíblia, o Apocalipse, revela que há
auxílio a caminho para nós. Em breve, nós também
seremos salvos.
O longo pesadelo do pecado terá terminado.
Seremos libertados, e Satanás será aprisionado.
Ficaremos livres, enquanto Satanás ficará preso.
Seremos levados ao céu para encontrarmo-nos com
Jesus, e Satanás será acorrentado a esta terra pelas
circunstâncias.
Receberemos uma sentença de vida eterna, enquanto
Satanás e seus seguidores receberão a sentença da
destruição eterna.
(Vídeo: 13 seg) Com certa freqüência, juízes ou
tribunais de vários lugares do mundo sentenciam
alguém a um longo tempo de imprisionamento, para
expressar o horror da sociedade a determinado
crime.
Quando uma sentença de 100 anos é proferida, não
se espera que o criminoso vá realmente cumpri-la. É
apenas para certificar-se de que ficará na cadeia pelo
resto de sua vida.
Mas, através da sentença do juiz, ou do júri, a
sociedade expressa sua abominação pelos crimes
cometidos, particularmente os mais violentos.

6

Você sabia que em breve virá o tempo em que um
Juiz dará uma sentença de 1.000 anos, e o criminoso
cumprirá cada dia desta sentença?
7

(Texto: Apocalipse 20:1-3)
Ouça estas palavras da Bíblia: Então, vi descer do céu
um anjo; tinha na mão a chave do abismo e uma
grande corrente.
8

2
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Ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o
diabo, Satanás, e o prendeu por mil anos;

9

lançou-o no abismo, fechou-o e pôs selo sobre ele,

10

para que não mais enganasse as nações até se
completarem os mil anos.

Depois disto, é necessário que ele seja solto pouco
tempo.
Apocalipse 20:1-3.
12

13

Aqui descobrimos que Deus tem um plano para lidar
com o maior criminoso que este universo já
conheceu -- um criminoso que esteve diretamente
envolvido em todos os pecados e crimes cometidos
nesta terra.
Mas, em breve, chegará o tempo em que ele será
aprisionado por 1.000 anos!
Mil anos no local mais destruído e devastado do
universo.
Este período de tempo é chamado de Milênio.
O que é o Milênio?

14

Este período de mil anos é chamado de milênio, do
latim, mille, que significa mil, e annum, que significa
ano.
15

3
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A profecia também nos diz que Satanás ficará preso
durante

16

17

1.000 anos, e que então será solto por pouco tempo,
para provar ao mundo que mesmo após 1.000 anos
ele não mudou. Ainda é o mesmo diabo.
Para sermos capazes de entender esta profecia, e
assimilar todo o seu significado, precisamos
descobrir como ela começa e termina, e o que
acontece durante sua duração.
Agora, vou fazer uma declaração, e em seguida vou
provar a veracidade desta declaração.
O milênio será demarcado por duas ressurreições:

18

1) A ressurreição da vida, no início desse período,

19

e 2) a ressurreição do juízo, ao final do mesmo.

20

21

4

(Texto: João 5:25)
Certo dia, Jesus estava ensinando Seus discípulos
sobre a morte, e disse:
Em verdade, em verdade vos digo que vem a hora, e
já chegou,
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22

em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus; e
os que a ouvirem viverão.
João 5:25.
Aí está.
Os mortos ouvirão Sua voz e viverão.
Isto é, todos os mortos serão ressuscitados.
Sei que isto será uma surpresa para alguns de vocês,
porque vocês achavam que só os justos
ressuscitariam.
Note como Cristo explica isto nos versos 28 e 29 do
mesmo capítulo:

23

e sairão: os que tiverem feito o bem, para a
ressurreição da vida;

24

e os que tiverem praticado o mal, para a ressurreição
do juízo. João 5:28, 29.

25

(Vídeo: 4 seg) Note as duas ressurreições:
Primeiro, a ressurreição daqueles que fizeram o
bem, e a segunda, a ressurreição do juízo.
26

Ouça o que a Bíblia diz sobre aqueles que fazem
parte da primeira ressurreição:

27

5
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(Texto: João 5:28, 29)
Não vos maravilheis disto, porque vem a hora em
que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a
Sua voz
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(Texto: Apocalipse 20:5, 6)
... Esta é a primeira ressurreição.

28

Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na
primeira ressurreição; sobre esses a segunda morte
não tem autoridade;
29

pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo
e reinarão com Ele os mil anos. Apocalipse 20:5, 6.

30

Isto está em harmonia com o que Paulo disse aos
tessalonicenses.
Note como ele descreve a segunda vinda de Cristo.
31

(Texto: I Tessalonicenses 4:16, 17)
Porquanto o Senhor mesmo, dada a Sua palavra de
ordem, ouvida a voz do arcanjo,
32

e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e
os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro.

33

depois, nós, os vivos, os que ficarmos, seremos
arrebatados juntamente com eles, entre nuvens, para
o encontro do Senhor nos ares,
34

e assim estaremos para sempre com o Senhor.
Versos 16, 17.

35
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36

Que descrição gloriosa da ressurreição.
Você poderá notar que os mortos em Cristo serão
ressuscitados primeiro, e então os seguidores de
Cristo que estiverem vivos, serão alçados ao céu
para, com eles, se encontrarem com Jesus nos ares!
(Texto: João 11:25)
Naquele dia, será cumprida a promessa feita por
Jesus: ... Quem crê em Mim, ainda que morra, viverá.
João 11:25.

37

Sim, os mortos justos serão chamados de seus
túmulos quando Cristo voltar.
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38

39

(Texto: Isaías 26:19)
Isaías descreve este emocionante evento:
... Despertai e exultai, os que habitais no pó... e a
terra dará à luz os seus mortos.
Isaías 26:19.
Que dia glorioso será!
Mães se reunirão com seus bebês que morreram.
Maridos e mulheres se reencontrarão.
Filhos e filhas serão devolvidos aos seus pais!
Pode haver cena mais tocante?

40

(Texto: João 14:2, 3)
Então, a maravilhosa promessa que Cristo fez, tanto
tempo atrás, se cumprirá:
... Vou preparar-vos lugar.
41

E quando Eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos
receberei para Mim mesmo,

42
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para que, onde Eu estou, estejais vós também.
João 14:2, 3.
Nesse lugar os salvos passarão o milênio!
43

44

45

46

(Texto: Apocalipse 20:6)
O que estaremos fazendo? João nos conta: Bemaventurado e santo é aquele que tem parte na
primeira ressurreição; sobre esses a segunda morte
não tem autoridade;
pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo
e reinarão com Ele os mil anos.
Apocalipse 20:6.
Além da indizível alegria da comunhão com Cristo e
Seus seguidores, João dá mais detalhes sobre o que
estarão fazendo os salvos durante o milênio.
(Texto: Apocalipse 20:4)
Vi também uns tronos, e nestes sentaram-se aqueles
aos quais foi dada autoridade de julgar...
Apocalipse 20:4.
O Onisciente e Todo-poderoso Deus do universo
incluiu débeis homens e mulheres na solene tarefa
de julgar os anjos caídos e os seres humanos que
não foram salvos.
(Texto: I Coríntios 6:2, 3)
Paulo declara: Ou não sabeis que os santos hão de
julgar o mundo?...

47

Não sabeis que havemos de julgar os próprios
anjos?...
I Coríntios 6:2, 3.
48
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49

51

52

53

Isto é verdade, mas você já pensou qual seria sua
reação se procurasse alguém no céu, que esperava
encontrar lá, e descobrisse que essa pessoa estava
perdida para sempre?
Você poderia acabar questionando a justiça de Deus.
Durante o milênio, os registros dos ímpios serão
abertos.
Os segredos mais bem guardados, e os propósitos
escondidos em cada coração, serão expostos.
O amor e a justiça de Deus serão confirmados.
(Texto: Apocalipse 16:7)
Os que analisarem os registros, terão apenas uma
reação: ... Certamente, ó Senhor Deus, Todopoderoso, verdadeiros e justos são os Teus juízos.
Apocalipse 16:7.
Você pode estar se perguntando o que aconteceu
com aqueles que estavam vivos quando Cristo
voltou, mas que não haviam aceito a salvação.
Apocalipse, capítulo 19, descreve a segunda vinda de
Cristo e a destruição dos ímpios nas seguintes
palavras:
(Texto: Apocalipse 19:21)
Os restantes foram mortos com a espada que saía da
boca

54
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50

Ficará claro, de uma vez por todas, que Deus é
correto, e bom e justo.
Durante milhares de anos, Satanás tem acusado
Deus de ser injusto, de não ser amoroso, de não agir
corretamente.
Os anos do milênio apagarão essa idéia por
completo, vindicando o caráter de Deus perante o
universo inteiro!
Mas, por que precisaríamos julgar os anjos caídos e
os ímpios?
Eles já não foram julgados antes de Cristo voltar?

24 – O Mal em Cadeias
dAquele que estava montado no cavalo...
Apocalipse 19:21.

55

Não há como os ímpios ficarem de pé diante da
glória da vinda de Cristo, com todos os Seus anjos.

56

Um anjo foi ao túmulo de Jesus, e os soldados
romanos ficaram como mortos.

57

(Texto: Jeremias 25:33)
A Bíblia diz: Os que o Senhor entregar à morte
naquele dia se estenderão de uma a outra
extremidade da terra;
58

não serão pranteados, nem recolhidos, nem
sepultados; serão como esterco sobre a face da terra.
Jeremias 25:33.
59

Na segunda vinda de Cristo, os justos serão
ressuscitados e trasladados para encontrar-se com
Cristo nas nuvens,
60

61

10

e os ímpios serão mortos pelo brilho de Sua vinda;
pela espada que saía de Sua boca.
Alguém pode estar se perguntando o seguinte: E os
ímpios que já estiverem mortos?
A resposta está no quinto verso de Apocalipse,
capítulo 20:
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(Texto: Apocalipse 20:5)
Os restantes dos mortos não reviveram até que se
completassem os mil anos...
62

O quebra-cabeças começa a se encaixar.
Está começando a entrar em foco a cena completa
daquilo que ocorrerá quando Jesus Cristo voltar:
63

Estes são os eventos que ocorrerão durante a vinda
de Cristo

1. Jesus voltará, com todos os Seus santos anjos
(Mateus 25:31)

65

2. Os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro (I
Tessalonicenses 4:16)

66

3. Os salvos vivos serão arrebatados para encontrar
Jesus nos ares. (I Tess. 4:17)

67

4. Os salvos irão para o lar com Jesus, e reinarão
com Ele durante 1.000 anos (Apocalipse 20:4, 6).

68

5. Os ímpios serão mortos pelo brilho da vinda de
Cristo (Jeremias 25:33).

69
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6. Os ímpios mortos não serão ressuscitados até o
final dos 1.000 anos. (Apoc. 20:5).

70

7. Satanás ficará preso durante os 1.000 anos, por
uma cadeia de circunstâncias: não terá ninguém para
tentar ou destruir!
71

Os justos estarão no céu, e todos os ímpios estarão
mortos. Não haverá ninguém. Apenas ruínas por
toda parte. (Jeremias 4:23-26).
72

73

Esta terra se tornará a prisão do diabo.
A Bíblia diz que Satanás foi colocado num abismo
durante o milênio.
De que forma estará preso?
Por uma cadeia de circunstâncias que lhe tornarão
impossível tentar ou destruir qualquer pessoa
durante 1.000 anos.
Aqueles que seguiram a Satanás durante suas vidas
na terra serão mortos por ocasião da vinda de
Cristo, ou permanecerão nos túmulos até que os mil
anos terminem.

74

Os salvos estarão todos com Cristo, durante os mil
anos.

75

O diabo terá apenas os anjos caídos para tentar e
enganar, e eles, após 6.000 anos, serão tão maus
quanto ele.
76
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77

Esta terra, então, tornar-se-á sua prisão.
Ele desejou mostrar como governaria o mundo, e
tomou o domínio de Adão e Eva, utilizando-se de
métodos ardilosos. Agora, todos poderão ver que
tipo de governante ele realmente é!
(Texto: Apocalipse 20:3)
Você talvez se lembre que Apocalipse 20:3, diz:
Lançou-o no abismo, fechou-o e pôs selo sobre ele,

78

para que não enganasse mais as nações até se
completarem os mil anos.

80

Depois disto, é necessário que ele seja solto pouco
tempo.
A palavra original da Bíblia para abismo é abyssos.
Esta é a mesma palavra usada no Antigo Testamento
para descrever o planeta em seu estado caótico,
antes que Deus criasse este maravilhoso mundo.
(Texto: Jeremias 4:23)
Esta é a mesma palavra usada no livro de Jeremias:
Olhei para a terra, e ei-la sem forma e vazia; para os
céus, e não tinham luz. Jeremias 4:23.

81

Sim, o mundo será um abyssos, ou um abismo.
Será um lugar escuro!
Agora, note o que mais Jeremias diz sobre a terra
nessa época:
82

(Texto: Jeremias 4:24, 25)
Olhei para os montes, e eis que tremiam, e todos os
outeiros estremeciam.
83
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84

Olhei, e eis que não havia homem nenhum, e todas
as aves dos céus haviam fugido.
Jeremias 4:24, 25.
Você deve ter notado o texto: Não havia homem
nenhum.
(Texto: Jeremias 4:26)
Jeremias continua: Olhei ainda, e eis que a terra
fértil era um deserto,

85

e todas as suas cidades estavam derribadas diante
do Senhor, diante do furor da Sua ira.
Versos 26, 27.
86

87

Esta certamente parece a descrição de um lugar
sombrio para alguém tirar umas férias de 1.000
anos, você não acha?
Satanás e os anjos maus não terão nada para fazer, a
não ser andar de um lado para outro, num planeta
escuro, devastado e solitário, refletindo sobre os
resultados de sua rebelião contra Deus!
Agora vamos revisar os eventos que acontecerão
durante o milênio:

88

1. A terra estará desolada e devastada.

89

2. Todos os ímpios estarão mortos, desde o
aparecimento do brilho da vinda de Jesus.

90
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3. Todos os salvos estarão no céu, reinando com
Cristo.

91

4. Satanás estará preso a este planeta sombrio e
devastado, para refletir sobre sua rebelião.

92

Eles rejeitariam o plano de salvação mesmo que
tivessem mil chances de aceitá-lo.

94

O que a Bíblia diz sobre a escolha deles?

95

(Texto: Apocalipse 20:7, 8)
A resposta está em Apocalipse 20:7, 8: Quando,
porém, se completarem os mil anos, Satanás será
solto da sua prisão
96

e sairá a seduzir as nações que há nos quatro cantos
da terra...

97
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93

Satanás mudará?
E os anjos que ele levou à rebelião?
Escolherão segui-lo novamente, ou seguirão a Cristo,
agora?
Uma das razões porque Deus decidiu colocar o
milênio em Sua agenda, é que Ele quer demonstrar
ao universo que, se o diabo e seus anjos e aqueles
que decidiram segui-lo nesta terra tivessem uma
outra chance, ainda assim tomariam a mesma
decisão, escolhendo o mesmo senhor.
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98

... a fim de reuni-las para a peleja. O número dessas
é como a areia do mar.
Apocalipse 20:7, 8.
Talvez você esteja se perguntando de onde virão
todas essas pessoas que farão parte dessa batalha.
(Texto: Apocalipse 20:5)
Lembre-se daquilo que lemos no capítulo 20 de
Apocalipse, no verso 5: Os restantes dos mortos não
reviveram até que se completassem os mil anos...

99

100

Sim, o resto dos mortos, ou seja, os ímpios que
estiverem mortos, serão ressuscitados na
ressurreição da condenação, ao final do milênio.
Que cena será, ver os ímpios mortos voltarem à vida.
Será um enorme número de pessoas, todos os
ímpios desde os dias de Adão até o segundo
advento.
(Texto: Apocalipse 20:8)
João declara: ... O número dessas é como a areia do
mar.
Apocalipse 20:8.

101

102

Durante este mesmo tempo, a Cidade Santa, a Nova
Jerusalém, com Cristo e os salvos, desce à terra ao
final do milênio!
Esta Cidade se tornará o alvo da ira de Satanás, pois
a Bíblia diz:
(Texto: Apocalipse 20:7, 8)
Quando, porém, se completarem os mil anos,
Satanás será solto da sua prisão

103

e sairá a seduzir as nações que há nos quatro cantos
da terra...

104
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a fim de reuni-las para a peleja...
Apocalipse 20:7, 8.

105

106

Vamos ler, na Bíblia, o que irá acontecer:

107

(Texto: Apocalipse 20:9)
Marcharam, então, pela superfície da terra e sitiaram
o acampamento dos santos e a cidade querida;
108

desceu, porém, fogo do céu e os consumiu.
Apocalipse 20:9.

109

A batalha estará terminada! Que final triste, quando
tudo poderia ter sido tão diferente!
O que acontecerá ao diabo? A Bíblia nos diz:
110

(Texto: Apocalipse 20:10, 14, 15)
O diabo, o sedutor deles, foi lançado para dentro do
lago de fogo e enxofre...
111
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Satanás e seus anjos sairão para enganar os ímpios
novamente!
Ele não terá mudado nem um pouco!
Novamente, os ímpios escolherão Satanás como seu
líder.
O diabo marchará com eles num enorme exército,
decidido a tomar a Nova Jerusalém pela força.
Esta será a última batalha da terra!
Um poderoso exército, sob a liderança dos anjos
maus, avançará!
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Então, a morte e o inferno foram lançados para
dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o
lago de fogo.
112

E, se alguém não foi achado inscrito no livro da vida,
esse foi lançado para dentro do lago de fogo.
Apocalipse 20:10, 14, 15.
Pedro viu este fogo em visão, e escreveu:
113

(Texto: II Pedro 3:10)
... os céus passarão com estrepitoso estrondo, e os
elementos se desfarão abrasados;
114

115

também a terra e as obras que nela existem serão
atingidas.
II Pedro 3:10.
Satanás, seus anjos e os pecadores desaparecerão
para sempre!
Podemos ter parentes, amigos ou conhecidos que
amamos muito, e que desaparecerão para sempre. E,
é claro que vamos chorar por eles. Como poderia ser
diferente?

116

(Texto: Apocalipse 21:4)
Mas, há uma boa notícia: E lhes enxugará dos olhos
toda lágrima, e a morte já não existirá,
117

já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as
primeiras coisas passaram.
Apocalipse 21:4.
118
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119

Se você deseja entregar sua vida a Jesus
completamente, eu quero convidá-lo a vir à frente
para uma oração especial.
Se você tem algum problema em sua vida, venha
agora à frente, para uma oração.
Se você tem algum hábito que precisa vencer, venha
à frente para esta oração.
Se você luta contra alguma tentação, venha à frente
para esta oração.
Jesus ouvirá você e responderá. Vou esperar um
pouco, mas venha, e venha agora mesmo.
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120

Que gloriosa eternidade Deus promete aos salvos! A
mente humana não pode compreender a glória e a
beleza do paraíso que Deus está preparando para
aqueles que O amam e estão dispostos a seguí-Lo!
E pensar que os ímpios poderiam ter tido tudo isto,
mas o preço lhes pareceu alto demais!
Não estavam dispostos a escolher a Cristo como
Salvador e Senhor.
Em que grupo você estará naquele dia, meu amigo?
Quando aquele dia chegar, será tarde demais para
trocar de lado.
Mesmo no início dos mil anos, quando Jesus voltar,
já será tarde demais.
Poderia ser tarde demais para você caso você
morresse de repente, antes de tomar uma decisão.
A única forma de você estar absolutamente certo de
que estará entre os justos ao final do milênio, é
entregando seu coração e sua vida a Jesus agora,
HOJE!
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O Céu é Algo Real

1

3

4

À noite, após o por-de-sol, as estrelas brilhavam
como diamantes no céu. A menininha olhou para
cima, espantada. Estava encantada com a beleza
daquele céu crivado de estrelas.
Então, exclamou: Ah, mamãe, se o céu é tão bonito
do lado avesso, que maravilha deve ser do lado
certo!
(Vídeo: 5 seg) O céu é um assunto que tem chamado
a atenção de homens e mulheres em todo o mundo,
há séculos. Como é o céu?
Será que existe, realmente?
E se existe, onde fica e como é?
Algumas pessoas não acreditam no céu.
Outros dizem que há três céus, ou até sete.
Alguns dizem que quando a pessoa morre, vai para o
céu.

5

Outros dizem: não, você vai primeiro para um lugar
chamado purgatório, depois, talvez, chegue ao céu.

6

Há ainda outros, que dizem que o céu não é um
lugar real, mas um estado de espírito.

7

1
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2

Conta-se a história de uma menina que sempre
vivera numa grande cidade. Com todas aquelas luzes
da cidade, ela nunca tivera a oportunidade de ver as
estrelas.
Certo verão, sua mãe levou-a para passar as férias
no campo.

25 – O Melhor Ainda Está Para Vir!
Há também os que acreditam que, eventualmente,
todos acabarão indo para o céu.
Outros dizem que muito poucos chegarão lá.
Que confusão! Há tantas opiniões!
8

(Vídeo: 7 seg) Por que todas estas opiniões
conflitantes sobre o céu?
Por que todas estas opiniões e teorias diferentes, se
a Bíblia deixa tudo tão claro?
9

10

Na verdade, você sabia que a Bíblia está cheia de
detalhes sobre o céu?
Deus quer que nós saibamos como é o céu, para que
desejemos estar lá!
O céu não é um lugar secreto, que Deus está
escondendo de nós.
Em muitos prédios modernos, há uma chave que
abre todas as portas.

11

O dono do prédio tem uma chave que é chamada de
chave mestra. Uma chave que abre todas as portas.

12

13

Deus tem uma chave mestra que abre os mistérios a
respeito do céu, e esta chave mestra é a Bíblia, nossa
única fonte confiável de informação.
Felizmente, não precisamos depender de teorias ou
opiniões humanas.
Não precisamos ficar confusos com relação à
verdade sobre o céu.
O apóstolo Pedro escreveu sobre esta fonte de
informação.

14
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(Texto: II Pedro 1:19)
Temos, assim, tanto mais confirmada a palavra
profética, e fazeis bem em atendê-la, como a uma
candeia que brilha em lugar tenebroso,
15

até que o dia clareie e a estrela da alva nasça em
vosso coração.
II Pedro 1:19

17

Deus revelou em Sua Palavra:
Onde será o céu
Como será o céu
Onde será sua capital
O que as pessoas farão ali
Como serão as pessoas ali
Onde viverão os salvos
Que aparência terá a capital
Agora, vamos usar a chave mestra de Deus -- a Bíblia
-- e descobrir o futuro que Deus preparou para os
Seus seguidores.

18

No último livro da Bíblia, o Apocalipse, o próprio
Deus revelou a João como seria o futuro.
João descreveu o que viu.
19

(Texto: Apocalipse 21:1, 2)
Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a
primeira terra passaram,
20

e o mar já não existe.

21
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Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que
descia do céu, da parte de Deus,

22

ataviada como noiva adornada para o seu esposo.
Apocalipse 21:1, 2.

23

Poucas cenas representam tanta felicidade e beleza
quanto a de uma noiva preparando-se para o dia de
seu casamento!
24

Este lar celestial não é algo que só João viu; todos os
profetas de Deus, através dos séculos, obtiveram
informações sobre ele.
Ouça:
25

(Texto: Atos 3:20, 21)
E que envie Ele o Cristo, que já vos foi designado,
Jesus,
26

ao qual é necessário que o céu receba até aos
tempos da restauração de todas as coisas,

27

de que Deus falou por boca dos Seus santos profetas
desde a antiguidade.
Atos 3:20, 21.
28

O QUE DEUS VAI RESTAURAR?
Deus vai restaurar tudo que Adão e Eva perderam!
A terra saiu das mãos do Criador em esplendor e
perfeição, com beleza além de qualquer descrição.
29
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O próprio Criador projetou e decorou o lar de Adão
e Eva, o Jardim do Éden, também conhecido como
paraíso. Deus lhes deu o domínio da terra.
30

E, Suas instruções foram: Não comam o fruto da
árvore proibida no Jardim do Éden, do contrário
morrerão.
32

Mas, eles decidiram comer o fruto daquela árvore.
Deram ouvidos a um cruel e enganador anjo rebelde,
chamado Satanás, em vez de darem ouvidos a um
Deus amoroso.
33

34

35

Em seguida, pela primeira vez, em suas vidas,
sentiram culpa, vergonha e medo.
Foi o dia mais trágico da História desta Terra.
Por causa de sua desobediência, perderam tudo: o
lar no jardim, o domínio da Terra, e o acesso à
Árvore da Vida.
Sem comer da Árvore da Vida, eles ficaram sujeitos à
morte.
Não teriam mais vida eterna.
A felicidade, o amor e a comunhão direta com o
Criador acabariam.
Nosso mundo perfeito foi manchado pela maldição
do pecado.
A terra tornou-se um lugar de tristeza e sofrimento,
de doença e morte.
De senhores, Adão e Eva passaram a ser escravos.

5

25 – O Melhor Ainda Está Para Vir!

31

Tinham perfeita saúde, amor, felicidade, alegria, e
uma comunhão face a face com Deus.
Tudo era paz e harmonia.
Nunca ficariam doentes nem morreriam se
escolhessem obedecer as instruções de Deus.
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(Texto: Romanos 6:16)
Paulo escreveu: Não sabeis que daquele a quem vos
ofereceis como servos para obediência
36

37

desse mesmo a quem obedeceis sois servos...
Romanos 6:16.
Mas, nosso amoroso Deus compreendeu.
A serpente havia enganado Adão e Eva.
Deus amava tanto aos Seus filhos, que mesmo que
errassem, Ele não poderia deixá-los sem esperança.
Nos portais do jardim, Deus prometeu a Adão e Eva
que, um dia, Seu Filho, Semente da Mulher, viria e
morreria por eles para que pudessem ser
restaurados à Família de Deus e ter vida eterna.

38

(Texto: Gênesis 3:15)
Porei inimizade entre ti e a mulher, entre a tua
descendência e o seu Descendente.
39

Este te ferirá a cabeça, e tu Lhe ferirás o calcanhar.
Gênesis 3:15.

40

41

À medida em que as gerações foram-se sucedendo e
os homens multiplicaram-se na terra, o pecado
também multiplicou-se.
A raça humana, praticamente, esquecera-se de Deus
e de Sua promessa.
(Texto: Gênesis 6:5)
As pessoas tornaram-se vis e imorais, e viu o Senhor
que a maldade do homem se havia multiplicado na
terra

42
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e que era continuamente mau todo desígnio do seu
coração.
Gênesis 6:5.
43

45
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44

Finalmente, tornou-se necessário que Deus
destruísse os ímpios através do Dilúvio, para
preservar a vida na terra.
Apenas oito pessoas sobreviveram!
Depois do Dilúvio, não foi preciso muitas gerações
passarem para que a corrupção se manifestasse
novamente.
Para preservar um povo santo sobre a terra, Deus
chamou Abraão e sua família para viverem longe da
corrupta e idólatra cidade de Ur dos Caldeus.
Sua família, sem dúvida, também teria se tornado
ímpia, se tivesse permanecido naquela cidade.
(Texto: Gênesis 12:1, 2)
O Senhor disse a Abraão: ... Sai da tua terra, da tua
parentela e da casa de teu pai e vai para a terra que
Te mostrarei;

46

de ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te
engrandecerei o nome. Sê tu uma bênção!
Gênesis 12:1, 2.
47

Abraão estava disposto a deixar o luxo de sua casa
em Ur. Não sabia para onde estava indo, mas teve
uma visão daquilo que Deus tinha reservado para
ele.
48

(Texto: Hebreus 11:9, 10)
Pela fé, peregrinou na terra da promessa como em
terra alheia,
49
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habitando em tendas com Isaque e Jacó, herdeiros
com ele da mesma promessa.

50

51

52

53

Porque aguardava a cidade que tem fundamentos, da
qual Deus é o arquiteto e edificador. Hebreus 11:9,
10.
Deus prometeu dar a Abraão e seus descendentes
tudo o que Adão e Eva tinham perdido.
Profetas de todos os séculos acreditaram e olharam
com esperança para a restauração de todas as
coisas.
Deus faz uma lista de alguns deles no Panteão da Fé,
que se encontra na Bíblia em
Hebreus, capítulo 11. Abraão, Enoque, Noé, Abel,
Isaque, Raabe, Davi e Samuel são apenas alguns dos
grandes heróis da fé, que creram na promessa que
Deus fez de restaurar o que Adão e Eva tinham
perdido. Note o que a Bíblia diz sobre esses heróis:
(Texto: Hebreus 11:13, 16)
Todos estes morreram na fé, sem ter obtido as
promessas; vendo-as, porém, de longe, e saudandoas...

54

Mas, agora, aspiram a uma pátria superior, isto é,
celestial. Por isso, Deus não se envergonha deles, de
ser chamado o seu Deus,
55

porquanto lhes preparou uma cidade. Hebreus
11:13, 16.

56
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Isaías, o maior profeta messiânico, faz uma
descrição emocionante da restauração preparada por
Deus.
Vamos analisar o que Deus revelou a Isaías:
57

(Texto: Isaías 65:17)
Pois eis que Eu crio novos céus e nova terra;
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58

e não haverá lembrança das coisas passadas, jamais
haverá memória delas.
Isaías 65:17.
59

(Texto: Isaías 60:18)
Nunca mais se ouvirá de violência na tua terra, de
desolação ou ruínas, nos teus termos;
60

mas aos teus muros chamarás Salvação, e às tuas
portas, Louvor.
Isaías 60:18.
61

62

(Vídeo: 18 seg) Pense nisso: NENHUMA violência!
Apenas paz e harmonia!
Não é MARAVILHOSO pensar nisso?
Nenhuma necessidade de ter armas para nos
defender e nos proteger.
Nenhum estuprador, nenhum ladrão!
Não será maravilhoso caminhar por aquelas ruas de
ouro sem ter que preocupar-se com ataques ou
assaltos?
Mas, isto não é tudo que descobrimos através dos
profetas.
Ouça:
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(Texto: Isaías 11:6)
O lobo habitará com o cordeiro, e o leopardo se
deitará junto ao cabrito...
63

e um pequenino os guiará.
Isaías 11:6.

64

Agora ouça o que mais a Bíblia tem a dizer sobre o
planeta Terra quando este finalmente for restaurado
à sua beleza original:
65

66

67

(Texto: Isaías 33:24)
Nenhum morador de Jerusálém dirá: Estou doente...
Isaías 33:24.
Nada de ataques cardíacos, nada de câncer, nada de
alergias: perfeita saúde por toda a eternidade!
Não é uma notícia maravilhosa?
(Texto: Isaías 35:5)
Então, se abrirão os olhos dos cegos... Isaías 35:5.
Não há dúvida que a primeira coisa que os ex-cegos
desejarão ver é a face de Jesus!
Ah, que dia glorioso será para aqueles que eram
deficientes visuais!
(Texto: Isaías 35:5, 6)
... E se desimpedirão os ouvidos dos surdos. Isaías
35:5.

68

Os coxos saltarão como cervos... Isaías 35:6.
Nada de cadeiras de rodas! Nada de muletas!
Todos serão perfeitos.
69
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70

(Texto: Isaías 35:6)
... E a língua dos mudos cantará. Isaías 35:6. Não
apenas falarão, mas também cantarão!
Que dia feliz será!
Mas, há notícias ainda mais incríveis!

71

(Texto: Isaías 65:21, 22)
Eles edificarão casas e nelas habitarão; plantarão
vinhas e comerão o seu fruto.
72

Não edificarão para que outros habitem; não
plantarão para que outros comam;

73

porque a longevidade do Meu povo será como a da
árvore, e os Meus eleitos desfrutarão de todo as
obras das suas próprias mãos.
Isaías 65:21, 22.
74

75

Certamente, a idéia que estes textos passam é que o
céu será um lugar real, com pessoas reais,
realizando tarefas reais.
Na verdade, cada um de nós terá um nome, e as
pessoas nos conhecerão!
(Texto: Isaías 66:22, 23)
Porque, como os novos céus e a nova terra, que hei
de fazer, estarão diante de Mim, diz o Senhor,

76
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(Texto: Isaías 35:1)
O deserto e a terra se alegrarão; o ermo exultará e
florescerá como o narciso. Isaías 35:1.
Que lugar lindo será a nova terra!

25 – O Melhor Ainda Está Para Vir!
assim há de estar a vossa posteridade e o vosso
nome.
Isaías 66:22.
77

E será que, de uma Festa da Lua Nova à outra e de
um sábado a outro,

78
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virá toda a carne a adorar perante Mim, diz o
Senhor.
Isaías 66:23.
A nova terra será um lugar feliz e alegre, para Deus e
para o Seu povo.
(Texto: Isaías 35:10)
Os resgatados do Senhor voltarão e virão a Sião com
cânticos de júbilo;

80

alegria eterna coroará a sua cabeça, gozo e alegria
alcançarão, e deles fugirá a tristeza e o gemido.
Isaías 35:10.
Não parece emocionante?
81

Que celebração maravilhosa e cheia de alegria será
quando os salvos forem à Cidade Santa, cada
sábado, para louvar e cantar e comungar uns com os
outros.
82

83
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Jesus disse que está construindo uma mansão para
cada um de nós.
Claro que ficaremos felizes com isso, mas Isaías
declara que nós também poderemos construir casas!
Bem, parece que talvez tenhamos uma casa no
campo, que cada um de nós construirá, e a cada fim
de semana iremos à capital da Nova Terra, e
ficaremos em nossa mansão na cidade.
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(Texto: Mateus 5:5)
Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a
terra. Mateus 5:5.
Deus vai restaurar o planeta Terra de forma que
reflita sua perfeição original; que gloriosa a Nova
Terra será!
Talvez você se lembre de algumas das maravilhosas
promessas que Jesus deixou a Seus discípulos e
seguidores de todas as épocas antes de voltar ao
céu:

86

(Texto: João 14:1-3)
Não se turbe o vosso coração; credes em Deus, crede
também em Mim.
87

Na casa de Meu Pai há muitas moradas. Se assim não
fora, Eu vo-lo teria dito...

88

E, quando Eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos
receberei para Mim mesmo,

89

para que, onde Eu estou, estejais vós também.
João 14:1-3.

90
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(Vídeo: 7 seg) O cenário do céu está bem claro na
Bíbla. Deus criará novos céus e nova terra. A Cidade
Santa, a Nova Jerusalém, descerá do céu juntamente
com Deus.
A terra, este planeta em rebelião, manchado pelo
pecado, se tornará a capital do universo inteiro.
Isto poderá surpreendê-lo, mas esta terra será o
futuro lar dos salvos. Jesus declarou isto.
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(Texto: Mateus 6:10)
A oração modelo que Jesus ensinou a Seus
discípulos diz: Venha o Teu o reino; seja feita a Tua
vontade assim na terra como no céu.
Mateus 6:10.
Podemos ver que Jesus nos ensinou a orar pela
restauração de todas as coisas.
Agora, vamos analisar mais detalhadamente a
magnífica cidade que João viu, em visão, na Ilha de
Patmos.
Aparentemente, o profeta teve dificuldades para
encontrar as palavras para expressar a grandeza da
Cidade Santa. A Bíblia declara que:
(Texto: I Coríntios 2:9)
... Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem
jamais penetrou em coração humano

93

94

o que Deus tem preparado para aqueles que O
amam.
I Coríntios 2:9.
Mas, espere um pouco.
A maioria das pessoas esquece de ler o próximo
verso, que diz:
(Texto: I Coríntios 2:10)
Mas Deus no-lo revelou pelo Espírito...
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Veja bem, Deus revelou estas coisas aos profetas
através do Espírito Santo, e estes as escreveram para
nós.
E, não há dúvida que, pelo menos metade do que há
para se contar, ainda não foi contado!

25 – O Melhor Ainda Está Para Vir!

97

Amigos, foi assim com João e Isaías, e todos os
profetas.
É tudo verdade, ainda há muito que não foi revelado!
Quando João descreve os detalhes da Cidade Santa,
tudo parece fabuloso demais para ser verdade.
Mas, temos a Palavra de Deus de que é! Eis o que
João viu.

98

(Texto: Apocalipse 21:1-3, 11, 17, 21)
Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a
primeira terra passaram, e o mar já não existe.
Apocalipse 21:1.
99

Vi também a cidade santa, a Nova Jerusalém, que
descia do céu, da parte de Deus, ataviada como
noiva adornada para o seu esposo. Apocalipse 21:2.
100

Então, ouvi grande voz vinda do trono, dizendo: Eis
o tabernáculo de Deus com os homens.

101

Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus, e
Deus mesmo estará com eles. Apocalipse 21:3.

102

... O seu fulgor era semelhante a uma pedra
preciosíssima, como pedra de jaspe cristalina.
Apocalipse 21:11.
103
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(Vídeo: 11 seg) João disse que viu um novo céu e
uma nova terra, e que o mar já não existia mais.
Depois viu a Cidade Santa descendo do céu.
Ele nos conta tudo sobre a cidade:
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Mediu também a sua muralha, cento e quarenta e
quatro côvados [66 metros]... (Verso 17)

104

As doze portas são doze pérolas... Quer dizer,
então, que há portas de pérola! (Verso 21).

105

(Texto: Apocalipse 21:12, 21, 23)
... grande e alta muralha... e, sobre elas, nomes
inscritos, que são os nomes das doze tribos dos
filhos de Israel. (Verso 12).
106

... A praça da cidade é de ouro puro, como vidro
transparente. (Verso 21).

107

A cidade não precisa nem do sol, nem da lua, para
lhe darem claridade, pois a glória de Deus a
iluminou, e o Cordeiro é a sua lâmpada. (Verso 23).
108

(Texto: Apocalipse 22:1, 2, 5)
... o rio da água da vida, brilhante como cristal, que
sai do trono de Deus e do Cordeiro.
109

... de uma e outra margem do rio, está a árvore da
vida, que produz doze frutos, dando o seu fruto de
mês em mês...
110

Então, já não haverá noite... Apocalipse 22:5.
O trono de Deus e o Cordeiro estarão na capital, a
Nova Jerusalém.
111
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112

(Texto: Apocalipse 22:3)
Nunca mais haverá qualquer maldição. Nela, estará o
trono de Deus e do Cordeiro... Apoc. 22:3.
E um dos benefícios mais maravilhosos do céu é
mencionado em Apocalipse 21:4:
(Texto: Apocalipse 21:4)
E lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já
não existirá, já não haverá luto,

nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas
passaram. Apocalipse 21:4.
Talvez você esteja se perguntando qual será o
tamanho da Cidade Santa.
114
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(Texto: Apocalipse 21:16)
João dá detalhes exatos a respeito do tamanho da
cidade:
A cidade é quadrangular, de comprimento e largura
iguais.
E [o anjo] mediu a cidade com a vara até doze mil
estádios. Apocalipse 21:16.
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[Um estádio corresponde a um quinto de um
quilômetro, portanto, 12.000 estádios seriam cerca
de 2.400 quilômetros].
As cidades da antiguidade eram medidas pela
distância ao redor de suas muralhas.
Portanto, a cidade teria aproximadamente 600
quilômetros de cada lado.
Talvez você se pergunte se esta cidade será grande o
suficiente para os salvos.
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Tóquio tem aproximadamente 35 milhões de
habitantes.

118

A Grande Nova Iorque tem mais de 20 milhões de
habitantes.

119

Seul e a Cidade do México também têm cerca de 20
milhões de habitantes.

120

121

122
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Um matemático já estimou, no entanto, que a Nova
Jerusalém poderia chegar a ter dois bilhões de
habitantes!
Em outras palavras, haverá espaço para todos que
quiserem estar lá.
Mas, o que faremos num local como este?
(Vídeo: 15 seg) Nada de crimes, nem doenças, nem
fome, apenas paz e harmonia para sempre!
Parece que teremos muitas coisas para fazer:
construir a casa dos nossos sonhos, plantar um
jardim.
Jesus, o Criador, estará lá para nos ensinar os
mistérios da Criação.
Sempre aprenderemos novas coisas.
Poderemos viajar a qualquer momento que
desejarmos.
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Teremos tempo para estar com nossos amigos e
entes queridos.
A cada sábado, estaremos louvando a Deus, e
cantando com os anjos e Jesus; será um momento
especial de comunhão com nosso Senhor.
Você pode querer saber: Como podemos ter certeza
de que estaremos lá ?
A resposta é simples.
A Bíblia, nossa chave mestra, diz:

125

Em outras palavras, se você aceita a Jesus como seu
Salvador, esta promessa que Deus fez a Abraão
também pode ser sua.
Quando estudamos a Bíblia, é interessante notar que
126

os primeiros três capítulos contam como Deus criou
o mundo e o paraíso para Adão e Eva. Mas, o casal
perdeu tudo.
127

Os três últimos capítulos da Bíblia nos apresentam
uma prévia do plano de Deus para restaurar o que
Adão e Eva perderam: um lindo lar, onde nossos
sonhos mais acalentados se tornarão realidade!
128
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(Texto: Gálatas 3:29)
E, se sois de Cristo, também sois descendentes de
Abraão e herdeiros segundo a promessa.
Gálatas 3:29.
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Muitos anos atrás, um barco que transportava
ovelhas perdeu-se no mar por causa da neblina. O
barco navegou sem destino por três dias. As ovelhas
que estavam a bordo recusavam-se a comer a palha
seca.
Caminhavam de um lado para o outro, e começaram
a balir.
E continuaram balindo muito tempo. O capitão e os
marujos ficaram surpresos com aquilo, e se
perguntavam porque.
Pouco tempo depois, a neblina dispersou e
descobriu-se que o barco estava a poucos metros da
costa da Escócia.
As ovelhas haviam sentido o cheiro de capim fresco,
cortado nos campos escoceses, e recusaram-se a
comer a palha seca com que seus donos queriam
alimentá-las.
(Vídeo: 7 seg) Quando sentimos o odor do céu,
acabamos mudando nossas prioridades. Quando
visualizamos o que será a eternidade, tudo o mais
acaba encaixando-se. Ansiamos por outra terra.
Queremos chegar ao país da eternidade. Você tem
saudades do céu? Você quer estar lá?
É desejo de seu coração viver com Cristo, em glória,
para sempre? Você gostaria de dizer, Sim, Senhor,
quero estar Contigo. Desejo estar Contigo para todo
o sempre?
(Texto: Apocalipse 22:17)
Deus lhe faz um convite: O Espírito e a noiva dizem:
Vem! Apocalipse 22:17.

131

Não adie sua decisão!
Você pode fazer parte do fabuloso futuro de Deus.
Convide-O a entrar em seu coração, e o céu será o
seu lar!
132
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