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As muralhas de Constantinopla defenderam a capital do 
Império Bizantino por mais de mil anos—quase uma 
eternidade desde a perspectiva humana.

O Império Bizantino era, em sua essência, uma continuação do 
Império Romano, que teve Roma como sua capital por cerca de 
mil anos antes de Constantino, o Grande, fundar uma nova capital 
no lugar de uma cidade grega, relativamente inexpressiva, cha-
mada Bizâncio no ano 324 d.C.

Constantino deu o nome de Nova Roma a sua nova capital, e 
logo se tornou conhecida como Constantino-
pla, que significa “cidade de Constantino”. Um 
de seus primeiros atos foi o de construir fortes 
muros defensivos para protegê-la. As mura-
lhas da cidade foram amplamente expandidas 
durante o reinado do imperador Teodósio II 
(408-450).

As defesas de Teodósio eram formidáveis, 
envolvia um fosso extenso e três muros de pedra 
e tijolos reforçados progressivamente. A parede 
interna tinha cerca de cinco metros de espessura 
e doze metros de altura, enquanto que a parede 
exterior tinha pelo menos dois metros de lar-
gura e oito a nove metros de altura, provida de 
noventa e seis torres. Através de cada parede, os 
defensores da cidade podiam despejar flechas, 
lanças, pedras e golpes de espadas e machados 
sobre os invasores.

Por mais de mil anos—exceto por uma breve 
conquista durante a Quarta Cruzada em 1204 —os invasores ten-
taram romper os muros, mas falharam. As paredes suportavam 
inundações, terremotos e exércitos. Elas foram projetadas para 
serem inexpugnáveis.

Até que deixaram de ser.
O Império Bizantino, como Roma e muitos outros impérios que 

o precederam, basicamente, foi corroído por dentro. Tornava-se 
cada vez mais fraco na medida em que se diminuía a quantidade 
de terras controladas pelos árabes muçulmanos, sérvios e búlga-
ros, até que, finalmente, depois de uma devastadora epidemia de 
peste bubônica, sofreu uma invasão de muçulmanos otomanos, 
liderada pelo sultão Mehmed II.

Depois de um cerco de cinquenta e três dias, e com a ajuda de 
canhões capazes de lançar bolas de pedra de seiscentos quilos, que 
poderiam destruir paredes de tijolos e pedras, as hordas otomanas 
dominaram os numerosos defensores de Constantinopla e con-
quistaram a cidade em 1453. Alguns escaparam de navio, milhares 
de pessoas foram mortas e dezenas de milhares foram escravizadas 
ou deportadas à força.

Então, Mehmed II, mais conhecido pela história como Mehmed, 
O Conquistador, mudou o nome da cidade para Istambul e fez 

dela a capital do seu Império Otomano. Este império, que durou 
mais de mil anos, não existe mais. Nenhum outro império na his-
tória da humanidade durou tanto tempo.

Há um século, a Primeira Guerra Mundial acabou com os impé-
rios russo, alemão e otomano. No rescaldo da Segunda Guerra 
Mundial, a Grã-Bretanha, financeiramente debilitada, ainda con-
trolava um reduzido e decadente Império Britânico. Em décadas 
mais recentes, o mundo testemunhou o colapso do império sovié-
tico. Nos últimos anos, o declínio da influência global dos Estados 

Unidos levantou o questionamento se em breve 
veremos o fim de um império norte-americano.

Vivemos em um mundo de mudanças 
maciças. À medida que o poder e a influência 
norte-americana diminuem rapidamente, as 
principais potências do passado, como Rússia, 
China, Alemanha e até mesmo os impérios 
islâmicos e otomanos, têm buscado recuperar o 
seu antigo poder e glória.

Mas o que tudo isso significa?
Daniel 4:25 e 32 nos diz que uma dimensão 

espiritual atua nos assuntos mundiais, mas não 
pode ser vista com o olho humano: “O Altíssimo 
tem domínio sobre os reinos dos homens e os dá a 
quem quer” (grifo nosso).

O profeta hebreu Daniel sabia do que falava. 
Ele viveu nos últimos dias do reino de Judá, que 
encontrou seu fim através da invasão e do exílio 
pelas mãos do Império Babilônico de Nabucodo-

nosor. Daniel então serviu como funcionário na corte da Babilônia 
até que também encontrou seu fim nas mãos de um novo império, 
o Império Medo-Persa.

Então, Daniel, já idoso, serviu a esse novo império—tendo teste-
munhado em sua vida a ascensão da Babilônia, a queda de Judá, a 
ascensão do Império Medo-Persa e a queda da Babilônia. E, atra-
vés das revelações divinas, ele aprendeu sobre os impérios vindou-
ros—Grécia, Roma e, finalmente, o maior de todos os reinos, o 
Reino de Deus, que governará para sempre a Terra, após o retorno 
de Jesus Cristo (Daniel 2:44-45).

Para onde essas tendências estão levando nosso mundo? Sem 
dúvida, Deus sabe e nos prometeu que dará “sabedoria aos sábios 
e entendimento aos inteligentes” (Daniel 2:21, ARA).

Você também pode compartilhar esse entendimento nas pági-
nas de A Boa Nova. Não deixe de ler cuidadosamente toda essa 
edição para compreender melhor o rumo que nosso mundo está 
tomando e o motivo disso!

editorial

Scott Ashley 
Editor-chefe

A Ascensão e Queda  
dos Impérios

O autor examina as ruínas das 
Muralhas de Constantinopla de 
1.600 anos, foto de 2015.
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notÍcias Mundiais  
e a Profecia

Não há dúvida, em minha opinião, de que a Bíblia é a fonte 
mais importante e confiável para se estudar se alguém deseja 
entender o cenário do mundo de hoje. Na verdade, é o mapa 

mais preciso para entender a geopolítica da história e dos eventos 
atuais. Atualmente, as nações estão se realinhando e os eventos estão 
acontecendo mais rápido do que os especialistas geopolíticos podem 
discernir. A razão por que tantos não conseguem analisar adequada-
mente o mundo de hoje é que eles rejeitam a Bíblia como instrumento 
para compreendê-la.

O atual desenvolvimento dos fatos mostra este ano como decisivo 
para os assuntos mundiais. Algumas grandes potências estão fazendo 
movimentos para aumentar seu poder, enquanto outras estão a caair. 
Estamos num momento como aquele descrito no livro bíblico de 
Habacuque, onde Deus falou ao profeta: “Vede entre as nações, e olhai, 
e maravilhai-vos, e admirai-vos; porque realizo, em vossos dias, uma 
obra, que vós não crereis, quando vos for contada” (Habacuque 1:5). 

O mundo está passando pelo tempo que os historiadores chamam 
de “período axial” quando as ordens antigas se desvanecem e as novas 
tomam seu lugar. A maneira como podemos entender o que está ocor-
rendo em nosso mundo é através da compreensão fundamentada na 
visão de Deus sobre a história e Sua capacidade de dirigir a história 
das nações.

Uma maneira de olhar para o mundo presente é através da ótica dos 
impérios—antigos e novos. Estamos a cem anos do fim da Primeira 
Guerra Mundial. O fim da “Grande Guerra” viu o colapso dos impé-
rios russo, alemão, habsburgo e otomano. O custo da guerra e a perda 
de vidas afligiram o Império Britânico e o puseram no lento caminho 
do declínio nas décadas seguintes.

Ironicamente, a guerra entregou aos Estados Unidos o papel de pro-
tagonista no mundo, que tem aumentado durante o resto do século 
vinte quando até 1991 eram a única superpotência mundial. Hoje, 
vemos poderes crescendo nas áreas desses antigos impérios e na Ásia. 
Se quisermos discernir adequadamente nossos tempos com uma 
visão correta de mundo, devemos buscar uma visão bíblica do mundo. 
Somente assim, tudo que está acontecendo ao nosso redor vai come-
çar a fazer sentido para nós.

Então, vamos analisar o que está acontecendo hoje em dia.

Concorrência da China com o Ocidente

Apenas a geração mais velha lembra-se da época em que o termo 
“fabricado na China” era certeza de bens manufaturados com qua-
lidade inferior. Hoje isso mudou. A China fabrica produtos de qua-

lidade e produz a maioria do que é consumido nos Estados Unidos 
e em outras partes do mundo. A indústria manufatureira da China 
tem crescido e ela se tornou uma nação como um dos maiores PIB da 
economia mundial. A China é o centro da produção mundial e uma 
das economias que vem crescendo a um nível próximo de 7% ao ano.

Costumava-se dizer que, quando os Estados Unidos espirravam, o 
mundo ficava gripado. Agora, isso poderia ser dito sobre a China. O 
crescimento chinês ao estilo capitalista, apesar do contraste em sua 
forma de governo socialista-comunista, é reconhecido como essen-
cial. Manter o desemprego em níveis gerenciáveis é fundamental para 
a estabilidade social da China. Sua grande população exige níveis con-
tínuos de crescimento para manter o emprego e a renda em níveis 
satisfatórios. A continuidade do controle da China pelo governo 
comunista depende disso.

A expansão econômica da China permitiu que ela desenvolvesse um 
poderio militar formidável, tendo a marinha como a parte mais sig-
nificativa, que lhe permite projetar seu poder muito além de seu lito-
ral e dominar áreas da Ásia antes controladas pelos Estados Unidos. 
Os chineses querem acabar com o poder norte-americano na Ásia e 
substituí-lo por suas forças navais. Isso permitirá que a China con-
trole as principais vias marítimas do comércio e exerça uma grande 
influência—senão o controle absoluto—em outras potências como o 
Japão ou a Austrália.

As ambições da China foram reveladas há muito tempo. Ela é uma 
potência ascendente que busca dominar não apenas a Ásia, mas tam-
bém outras partes do mundo. O fato de a China deter grande parte da 
dívida externa dos Estados Unidos representa um risco crescente ao 
poderio norte-americano. A posição dos Estados Unidos como nação 
devedora é seu calcanhar de Aquiles, que um dia poderia acabar com 
seu longo domínio dos assuntos.

A China deseja ser a principal potência, não apenas na Ásia, mas no 
cenário mundial—e o único poder no caminho dos Estados Unidos.

Em uma recente conferência do Partido Comunista da China, o pre-
sidente Xi Jinping consolidou seu poder e, aparentemente, tem o total 
controle do país. Ele deseja levar a China a uma nova era e está em 
busca de moldar o mundo globalizado. Atualmente, não há ninguém 
semelhante a ele nesse papel. Em um futuro próximo, Xi estará à frente 
da marcha da China em direção ao império.

A influência da China sobre a Coreia do Norte poderia ser um 
fator relevante em suas relações com o Ocidente e, especialmente, 
com os Estados Unidos. A Coréia do Norte é uma potência nuclear e 
representa uma ameaça para os Estados Unidos, e não apenas para a 

A China ultrapassará os Estados Unidos e se tornará um império mundial? Será que a Rússia 
restaurará o antigo poder da União Soviética? Será que os esforços do Irã para dominar o Oriente 
Médio tem algo a ver com a antiga glória do Império Persa? E o que dizer sobre a Europa—será 

que veremos a volta de uma antiga potência?   por Darris McNeely
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região asiática, como a China. Não podemos esquecer que, enquanto a 
Coréia do Sul e o Japão podem ser alvos de qualquer ataque da Coreia 
do Norte, a China também se encontra bem ao lado, compartilhando 
fronteiras com essas nações.

O governo da Coreia do Norte é confuso e imprevisível—um 
pequeno país que talvez tenha dezenas de armas nucleares. Todos 
naquela região, inclusive a China, são um alvo potencial. E não se sabe 
que tipo de relação a China tem com a Coreia do Norte. Esse é um 
fator que poderia inibir os planos expansionistas da China.

No momento, a China é uma potência em crescimento, tendo uma 
presença evidente no cenário mundial. Elevando-se do leste e do norte 
da área profética decisiva de Jerusalém, a China deve ser entendida 
como parte do bloco de poder descrito em Daniel 11:44, que promove 
ações preventivas por parte de outro poder que ocupa as principais 
nações do Oriente Médio.

As passagens de Apocalipse 9:13-17 e 16:12 descrevem grandes 
exércitos do oriente, além do rio Eufrates, se movendo em direção a 
Jerusalém na época da crise mundial do tempo do fim. O crescente 
poder militar e naval da China poderia posicioná-la nesse papel de 
agente que mobiliza os países do tempo do fim. Quaisquer que sejam 
os planos da atual liderança da China, em última análise, estes serão 
sobrepostos por outros eventos descritos na profecia bíblica.

A volta do poderio russo
Agora vamos analisar a Rússia. Uma edição recente do jornal The 

Economist trouxe o presidente Vladimir Putin na capa, rotulando-o de 
“czar russo”. O artigo continua descrevendo como o presidente Putin 
adotou grande parte da mística, da imaginação, e do estilo dos czares 
russos—monarcas imperiais de antes da era comunista—para trazer 
de volta à Rússia um pouco de ordem e respeitabilidade. Desde que 
chegou ao poder em 1999, Putin manteve o objetivo de restaurar a 
influência da Rússia como uma grande potência.

Ele invadiu a Ucrânia e anexou a Crimeia. Ele caçou, impiedosa-
mente, os terroristas chechenos. E, mais recentemente, ele apoiou o 
regime sírio do presidente Bashar al-Assad com tropas e caças russos. 
Essa incursão russa no conflito no Oriente Médio aumentou a insta-
bilidade da região ao permitir o crescimento da influência iraniana 
no Estado sírio falido.

A presença da Rússia às portas da Europa é um fator geopolítico de 
consequências históricas. A Rússia olhava para o Ocidente sob uma 
ótica de medo e inveja—à medida que a Europa Ocidental desenvol-
via um alto nível de tecnologia e ultrapassava a Rússia em riqueza 
e padrão de vida. Desde os dias do czar ocidentalizador Pedro, o 
Grande, a Rússia reconheceu a necessidade de adotar os avanços tec-
nológicos e científicos da Europa para poder desempenhar devida-
mente seu papel entre as nações. Apesar de sua grandeza e população, 
historicamente, a Rússia tem ficado atrás dos seus vizinhos europeus.

O medo de invasão estrangeira também atormentou a Rússia. Napo-
leão tentou conquistar a Rússia e falhou. Durante a Segunda Guerra 
Mundial, a Alemanha descumpriu um tratado e a invadiu, buscando 
as ricas terras do sul, que produzem alimentos e têm petróleo. Nova-
mente, a extensão daquela terra e sua população, além de seu inverno 
severo, repeliram o invasor. Mas esse medo de sofrer invasão faz com 
que a Rússia mantenha um equilíbrio com a OTAN e uma presença 
em zonas-tampão, como a Ucrânia, sob sua influência. 

Vladimir Putin busca construir e manter uma Rússia capaz de 

desempenhar um papel na Ásia e na Europa proporcional ao seu 
tamanho e recursos. Porém, a realidade é que a Rússia não está nem 
perto de voltar a ter o tamanho e o alcance da antiga União Soviética. 
Esse império colapsou em 1991 devido a múltiplas falhas no sistema.

Mas Putin está jogando bem com as nações por meio de uma polí-
tica interna que o mantêm no topo da elite política. Os vastos supri-
mentos russos de gás natural e petróleo são as ferramentas usadas para 
manter as relações, equilibradas e a seu favor, com nações como a Ale-
manha. A Alemanha e outras nações da Europa Ocidental dependem 
muito de oleodutos fornecendo abundantemente gás natural para suas 
casas e indústrias.

President Putin is playing a long game, intending to rebuild a Rus-
sian empire like the czars. He has outlasted two American presidents 
and likely will outlast a third. His ambitions will clash with other 
regional powers, especially to the south in the Middle East.

O presidente Putin está jogando um jogo demorado, com a intenção 
de reconstruir um império russo ao estilo dos czares. Ele resistiu a dois 
presidentes norte-americanos e, provavelmente, resistirá ao terceiro. 
Suas ambições entrarão em conflito com outras potências regionais, 
especialmente no sul do Oriente Médio.

O desejo da Turquia de um novo Império Otomano

Vamos ponderar a região do antigo Império Otomano. Durante 
seu auge, este poder, centrado na Turquia, governou grande parte do 
moderno Oriente Médio e sudeste da Europa. Com a sua dissolução, 
após a Primeira Guerra Mundial, formou-se os modernos Estados da 
Síria, do Líbano, do Iraque, da Jordânia e de Israel.

Esse Império Otomano, um califado islâmico que governou um 
grupo multiétnico de povos por mais de quatrocentos anos, desapa-
receu há muito tempo. Mas os seus resquícios no Oriente Médio são 
palco de grande parte dos conflitos que dominam as manchetes de 
hoje.

A Turquia, nação muçulmana mais econômica e tecnologicamente 
avançada da região, tem sido um Estado secular na maior parte dos 
últimos cem anos. No entanto, sob o presidente Recep Tayyip Erdo-
gan, que vem dominando a política turca desde 2003, a Turquia está 
se tornando mais islâmica e mais antiocidental a cada dia. Ele parece 
determinado a recuperar o poder e o prestígio do Império Otomano. 
E como a Turquia é membro da OTAN, esses acontecimentos têm 
graves implicações para o futuro desta aliança.

Enquanto isso, as vítimas de tropas norte-americanas no Iraque e 
no Afeganistão são um legado das divisões e decisões tomadas pelos 
antigos reinos otomanos. A história ensina terríveis lições que podem 
durar gerações.

No século passado, a Grã-Bretanha e os Estados Unidos tentaram 
impor seus padrões de governo, de liberdade individual e de cidadania 
em uma região cujas pessoas são formadas pela religião e por costu-
mes étnicos, e que resistem inerentemente a essas noções modernas. 
Com enorme custo financeiro e humano, ambos aprenderam, da pior 
maneira, o quanto é difícil esse desafio.

O Irã busca ressuscitar a glória da Pérsia

Além da Turquia, outro poder, o Irã, procura ampliar sua influência 
em grande parte da região. A República Islâmica conseguiu projetar 
sua influência disruptiva em um arco que se estende do Afeganistão 
ao oeste, até o Mar Mediterrâneo, e ao sul, para o Líbano e a ponta 
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da Península Arábica. O governo islâmico xiita no Iraque precisa do 
apoio iraniano para manter o poder contra os muçulmanos sunitas.

O Estado sírio falido do presidente Assad é mantido com o apoio do 
Irã. No Líbano, o grupo terrorista Hezbollah atua como representante 
do Irã para levar a cabo uma guerra de desgaste contra o Estado de 
Israel. No Iêmen, os rebeldes houthi, apoiados pelo Irã, pressionam a 
Arábia Saudita, o poderoso Estado sunita que se contrapõe às ambi-
ções iranianas.

Os analistas que entendem o curso da história reconhecem que 
esses eventos estão ligados ao passado dessa região. Desde os dias do 
Império Persa do século VI a.C. não tem havido esse movimento de 
poder. O Irã sonha com a glória persa. Quando o Irã cruza o limiar 
nuclear, uma nova dimensão de tensão e terror chegará a essa região, 
senão para o mundo inteiro.  

Um estado islâmico com armas nucleares é território desconhecido 
para líderes norte-americanos e europeus. É por isso que o acordo 
nuclear iraniano fechado durante o governo Obama é tão contro-
verso. Com uma visão mais realista e cautelosa acerca das intenções 
do Irã, a administração Trump ameaçou anular esse tratado.

As ações agressivas do Irã já afetaram o equilíbrio do Oriente 
Médio. A sua ameaça à Arábia Saudita já levou esse país até mesmo 
a alinhar-se temporariamente com as preocupações de Israel sobre a 
segurança. Ambos têm interesse comum em combater as ambições 
do Irã. A nova liderança saudita também começou a revisar suas 
estruturas internas de governo para ajudar o país a lidar com as atuais 
realidades regionais.

Mais uma vez, o mapa do Oriente Médio está sendo redesenhado. 
Cem anos depois que os diplomatas da Europa derrubaram as fron-
teiras do derrotado Império Otomano—ato realizado sem entender 
completamente as realidades históricas e culturais dos povos dessa 
região—vemos que os eventos estão novamente forçando novos ali-
nhamentos.

A questão é se os estadistas de hoje têm uma melhor compreensão 
dessa dinâmica para conseguir gerir ou influenciar melhores resul-
tados do que os seus predecessores. Os eventos no Oriente Médio 
mudavam desde antes dos dias do Império Babilônico da época do 
profeta Daniel. A Babilônia foi subjugada pelos persas. A Pérsia foi 
conquistada por Alexandre, o Grande. O Império Grego, que era 
dividido e que durou trezentos anos após sua morte, foi dominado 
pelo punho de ferro do Império Romano, um poder de base euro-
peia profetizado a desempenhar um papel na região no presente e 
no futuro.

Os últimos dois mil anos testemunhou um empate entre os poderes 
que surgiram—como o islã e a reação das forças políticas e religio-
sas da Europa. No século VII, os exércitos do islã foram expulsos 
da região, do norte da África e da Europa, interrompendo a ordem 
histórica estabelecida desde a antiguidade.

Para entender essa ordem, primeiro devemos observar outra 
região, a Europa, e fazer um exame breve doutro império ascendente. 
Então, poderemos retornar ao panorama geral que Deus nos entrega 
na Bíblia. Aqui estão as chaves para entender as potências mundiais 
de hoje.

O sonho de unidade da Europa
Temos falado muitas vezes sobre a Europa. Hoje em dia, a Europa 

está passando por vários desafios que afetam sua confiança e inte-

gridade. Em 2015, o fluxo maciço de imigrantes do Oriente Médio  
e da África mudou drasticamente a forma como ela é vista pelas 
outras nações.

A Alemanha abrigou mais de um milhão de refugiados da Síria, do 
Iraque e do norte da África. Essa decisão dividiu o país e enfraqueceu 
a autoridade da chanceler Angela Merkel. A Hungria e a Eslováquia 
fecharam suas fronteiras à imigração. A Áustria parou de aceitar 
novos imigrantes e, no ano passado, elegeu um primeiro-ministro 
nacionalista, o qual se comprometeu a dar prioridade aos interesses 
da Áustria.

Tudo isso parece ser a história fazendo justiça, pois cem anos depois 
da colonização europeia mudar o mapa no Oriente Médio, redese-
nhando fronteiras para criar novas nações, sem entender as tensões 
culturais e étnicas subjacentes, os fragmentos desse mapa atingem 
a Europa de hoje—causando divisão, resistência e dúvidas. O triste 
legado desse capítulo da história é que parece que a atual compreen-
são ou a estratégia para o Oriente Médio continua sendo a mesma 
de 1918.

O impacto do Brexit na União Europeia

A decisão da Grã-Bretanha de retirar-se da União Europeia desen-
cadeou outra crise, que está testando a capacidade desse bloco de 
avançar. Antes do plebiscito do Brexit, nenhuma nação da União 
Europeia pensava em sair. Mas isso está empurrando o continente 
para um novo território.

O presidente da França, Emmanuel Macron, pediu uma união mais 
estreita—ou seja, uma União Europeia mais integrada, tendo a França 
e a Alemanha à frente para poder abordar questões globais como a 
mudança climática, o aumento do poder da China e um possível Irã 
nuclear. E isso apesar da sua admissão bombástica de janeiro passado 
de que se os franceses pudessem votar num referendo sobre a ade-
são à União Europeia, eles escolheriam sair do bloco assim como a  
Grã-Bretanha!

Macron vê a Europa assumindo gradualmente mais responsabili-
dades quanto à defesa do bloco por causa do recuo da influência dos 
Estados Unidos. No ano passado, ele disse: “Somente a Europa pode 
nos proporcionar a capacidade de agir no mundo de hoje”.

No entanto, devemos lembrar que o que é a Europa de hoje não 
será a mesma de amanhã. A União Europeia atravessa por uma crise 
aparentemente sem soluções eficazes. Um longo período de crise 
econômica que tem jogado os países do sul contra os países mais 
ricos do norte. No entanto, a União Europeia continua tentando 
eliminar as fronteiras e promover uma imagem grandiosa de um 
Superestado cada vez mais próximo de todos os membros através das  
políticas econômicas.

Um dos principais propósitos da União Europeia desde sua união 
industrial entre alguns Estados e, mais tarde, com o Tratado de Roma, 
em 1957, era unir a França e a Alemanha para que nunca mais hou-
vesse guerra entre elas. Mas a Europa nunca será apenas um grupo de 
nações unidas para compartilhar uma filosofia econômica e política. 
O governo da atual União Europeia não tem o elemento crítico que 
sempre uniu os povos díspares da Europa em um império duradouro 
—seja o Império Alemão, o Habsburgo ou o antigo Império Romano.

Tudo isso tem a ver com religião

Quando a Europa redescobrir e abraçar suas raízes religiosas, então 
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ocorrerá o próximo passo em direção a um tipo de “império” que 
cumpre todos os objetivos estabelecidos por seus líderes. Embora o 
cristianismo esteja intrinsecamente ligado à história da Europa, os 
atuais idealizadores e, em muitos casos, seculares da União Europeia 
evitaram, deliberadamente, qualquer referência à Deus, à religião ou 
ao cristianismo. O Papa João Paulo II criticou a omissão do cristia-
nismo dos primeiros esboços daquilo que, depois de sua morte, se 
tornaria o Tratado de Lisboa de 2007, a “Constituição Europeia”, a qual 
unifica os Estados-membros.

Alguns historiadores situaram a fundação da Europa no reinado do 
rei franco Carlos Magno. Com a sua coroação pelo papa em Roma 
no Natal de 800 d.C., a autoridade e o prestígio do Império Romano 
foram restaurados. Carlos Magno foi o defensor da cristandade e o rei 
de maior parte da Europa do que qualquer outro governante desde 
os imperadores romanos. Ele combinou em seu governo o poder da 
igreja e do Estado. Quando, mais tarde, os reis criaram o Sacro Impé-
rio Romano, eles compreenderam que estavam edificando sobre o que 
Carlos Magno tinha começado.

Na Europa, a combinação de igreja e Estado atuou por mais de um 
milênio, estendendo sua forma de cultura, de política e de religião 
para todas as partes do mundo. Começando com a era da expansão 
marítima de Portugal no fim do século XV, a Europa abriu-se para o 
mundo e pôs em prática um sistema mercantil que canalizou a riqueza 
de volta para o continente, trazendo um grande fluxo de comércio. 
Diversas matérias-primas dos confins da África, das Américas e da 
Ásia foram levadas para a Europa. Os produtos manufaturados eram 
exportados para colônias estabelecidas pela França, Bélgica, Espanha 
e Portugal.

E foi criada uma extensa atividade econômica que, durante mais 
de quinhentos anos, serviu para estabelecer, capacitar e sustentar as 
poderosas famílias e dinastias da Europa. Hoje em dia, se você visitar 
as capitais dos países europeus verá castelos, palácios e catedrais nas 
grandes cidades, e estará olhando as evidências tangíveis desse grande 
período em que a riqueza do mundo fluía para a Europa.

O surgimento de um novo império

Certamente, de todas as potências estudadas neste artigo, a União 
Europeia é a que devemos dar mais atenção. A União Europeia está 
passando por uma crise existencial que sacudirá suas bases. Ela tem 
graves problemas internos e contradições, mas ao mesmo tempo tem 
dimensão, poder e voz nos assuntos mundiais que não podem ser 
menosprezados.

A Europa que vemos hoje, às vezes ridicularizada como o “velho 
mundo” e como uma ideia fracassada, não vai desaparecer. Tudo irá 
mudar, provavelmente por meio de uma crise expressiva e, diferente 
do que vemos atualmente, ela se tornará uma potência poderosíssima 
e surpreenderá o mundo. 

Isso levará a um momento chocante que fará com que os líderes da 
Europa estabeleçam um poder duradouro com capacidade de man-
ter a ordem dentro de suas fronteiras e além delas. Esse poder não 
terá apenas uma dimensão política, mas também religiosa. E isso está 
perto de acontecer e você precisa entender o motivo.

A chave está na profecia bíblica

Como sabemos disso? Por que podemos escrever sobre o atual cená-
rio mundial—sobre as forças da China, da Rússia, do Oriente Médio 

e da Europa—com um entendimento que não é extraído de um texto 
de história ou de uma fonte de notícias contemporânea? A razão disso 
é que nossa visão de mundo é baseada na Bíblia—especificamente as 
partes proféticas que descrevem a história desde o tempo dos profetas 
bíblicos até a nossa era atual.

Existem três fatores importantes nessa visão de mundo.
Primeiro, quando você aceita o princípio básico de que foi Deus 

que estabeleceu as fronteiras das nações e seus tempos designados de 
poder e influência no mundo (Atos 17:26), então você tem aí o seu 
ponto de partida.

Em segundo lugar, quando você combina isso com a capacidade 
de Deus de prever os principais eventos em todas as eras da história 
através de Seus profetas (Isaías 44:6-7), você tem o elemento profético 
da Bíblia.

Em terceiro lugar, você encontra no livro de Daniel muitas das pro-
fecias que preveem a verdade da história dos dias de hoje e do tempo 
do retorno de Cristo. 

Daniel fala de impérios do passado e do presente. E também men-
ciona, especificamente, o choque entre os impérios localizados na 
Europa e no Oriente Médio. O quadro geral desses poderes pode ser 
encontrado nos escritos de Daniel e no livro de Apocalipse. No tempo 
do fim, um poder do Oriente Médio se levantará contra um bloco de 
nações centrado na Europa e provocará um fluxo de exércitos para o 
Oriente Médio. Jerusalém será o motivo desses confrontos, e, nessa 
ocasião, ocorrerá um movimento de armas e poderes nunca visto na 
história humana.

O temor de Deus é o princípio do entendimento
Por isso é que nas páginas de A Boa Nova nós prestamos muita aten-

ção ao que acontece na Europa e no Oriente Médio. Este artigo é uma 
breve visão dos poderes em ascensão no mundo de hoje pela ótica da 
Bíblia. A única maneira de saber sobre o desenrolar da ordem atual é 
entender o que as Escrituras dizem sobre a história e a profecia.

Nenhuma notícia de hoje leva em consideração o que Deus tem a 
dizer através das páginas da Bíblia. Nem mesmo os comércios que 
trabalham com Bíblias e jornais, na maioria dos casos, têm suficiente 
entendimento e discernimento das Escrituras.

A análise de A Boa Nova é a mais próxima da verdade porque não 
apenas cremos na autoridade da Bíblia, mas também deixamos essa 
autoridade moldar e orientar nossas vidas. E você também deveria 
fazer isso. “O temor do Senhor é o princípio da sabedoria; bom 
entendimento têm todos os que lhe obedecem; o seu louvor perma-
nece para sempre” (Salmos 111:10).

O mundo está mudando rapidamente. Deus está movendo-se entre 
as nações. Ele controla todos os acontecimentos para que se adequem 
ao Seu plano e propósito. Continue lendo A Boa Nova e mantenha-se 
perto de Deus. Ele lhe dará compreensão do verdadeiro significado 
dos eventos importantes! BN

              PARA SABER MAIS

O que há por trás das rápidas mudanças geopolíticas de hoje? O que isso 
significa e que rumo essas tendências estão tomando? E como elas afetarão 
o seu mundo? Para compreender isso, baixe ou solicite hoje mesmo nosso 
guia de estudo bíblico gratuito "O Livro de Apocalipse Revelado"!

http://portugues.ucg.org/estudos
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A Bíblia relata a ascensão e a queda de grandes reinos e vas-
tos impérios, principalmente por causa de sua relação com 
os reinos bíblicos de Israel e Judá. A história acompanha a 

opressão, a proeminência, a destruição e a subjugação de Israel. Em 
última análise, a profecia bíblica rastreia o progresso dos impérios 
mundiais até os tempos modernos e além—até ao Reino de Deus na 
segunda vinda de Jesus Cristo.

Egito
O Egito é um dos mais antigos impérios 

registrados na história. Ele escravizou o povo 
de Israel por mais de dois séculos antes que esse 
povo se tornasse uma nação.

Deus libertou os israelitas da escravidão no 
tempo de Moisés por meio de pragas devastadoras. No entanto, 
mesmo incapacitado, o Egito continuaria a ser um importante 
protagonista na região, apesar de seu poder ter declinado. Em seus 
períodos mais pujantes, ele ainda exerceu influência no norte, às 
vezes cooperando e às vezes sendo hostil aos reinos de Israel e Judá. 
Frequentemente, o seu poder e riqueza levaram-no a conflitos com 
outros reinos e impérios da região.

Israel e Judá
Depois que a família de Israel se mudou para 

o Egito, logo cresceu e se tornou uma nação de 
quase três milhões de pessoas. Sendo libertados 
da escravidão no Egito, Deus lhes deu a terra de 
Canaã de acordo com a Sua promessa a Abraão 

(Gênesis 12:7). Porém, seria necessário mais quatrocentos anos após o 
êxodo para Israel se tornar uma monarquia e ser uma nação poderosa 
naquela parte do mundo.

Sob o reinado do rei Davi e seu filho e sucessor, Salomão, a nação 
alcançou o ápice de seu poder e influência. A terra de Israel está loca-
lizada, estrategicamente, no ponto de encontro de três continentes— 
Europa, África e Ásia. Sob o governo de Salomão, essa localização ao 
longo das rotas comerciais mais importantes do mundo fez com que o 
país se tornasse extremamente rico.

A ascensão de Israel a essa posição relevante foi o resultado das 
bênçãos da aliança de Deus, mas sua proeminência e riqueza decli-
naram bruscamente após o reinado de Salomão por causa da deso-
bediência à lei de Deus. Após a morte de Salomão, o reino dividiu-se 
em dois, e as tribos do norte mantiveram o nome da “casa de Israel” e 

as tribos do sul, Judá, Benjamim e grande parte de Levi, ficaram sob 
o nome da “casa de Judá”.

Logo, o reino de Israel abandonou a adoração a Deus, enquanto o 
reino de Judá hesitou durante décadas segundo os caprichos de seus 
reis. Os dois guerreariam entre si e também com as nações vizinhas e, 
eventualmente, seriam punidos por Deus; sendo invadidos e exilados 
de sua terra pelos impérios da Assíria e da Babilônia.

Assíria
O Império Assírio, situado a nordeste da terra 

de Israel, atual Iraque, em grande parte, atuou 
como “vara da ira de Deus” (Isaías 10:5) contra 
o reino de Israel. A destruição e a deportação 
de Israel pela Assíria acabou com o seu reinado 

como superpotência mundial. Em todos os relatos históricos, os assí-
rios são retratados como conquistadores cruéis e implacáveis.

Mais tarde, os assírios invadiram Judá, levando cativos muitos de 
seus habitantes e cercaram Jerusalém, embora, nessa ocasião, Deus 
tenha devastado as forças assírias e livrado Jerusalém. Então, a Assíria 
conquistou o Egito e ditou a tendência de futuros impérios invadirem 
o norte.

Com o declínio do poder de Israel e Judá, após a morte de Salomão, 
suas terras foram frequentemente invadidas de norte e a sul, pois as 
outras potências continuariam seguindo as principais rotas comer-
ciais e de viagem, que passavam por Israel.

A Bíblia declara abertamente que Deus foi a causa da ascensão 
meteórica do poder da Assíria para cumprir o propósito de punir 
Israel. No entanto, Deus também julgaria os assírios, seus súditos se 
levantariam contra eles—particularmente os caldeus da Babilônia.

Babilônia
Situada a sudeste da Assíria, a Babilônia 

emergiu como o próximo instrumento do 
castigo de Deus—contra a Assíria e o reino de 
Judá.

Depois da frustrada invasão assíria, Judá 
continuou como um reino por mais de um século, mas adorando 
Deus de forma esporádica. Ao final, a desobediência de Judá acabou 
terminando em derrota e exílio pelas mãos de Nabucodonosor, rei da 
Babilônia, cerca do ano 587 a.C.

Deus usou o profeta Daniel, um dos cativos de Judá levado à 
Babilônia, para desvendar um roteiro para os próximos séculos de 

Quem São Os  
Impérios da Bíblia?

A Bíblia menciona uma série de reinos e impérios. Esta resenha irá ajudá-lo a entender quais de-
les desempenharam papéis na história da Bíblia — e que papéis desempenharão no futuro!

  por Steven Britt
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profecia bíblica em relação aos reinos gentios.
Os capítulos 2 e 7 de Daniel profetizam, com detalhes notáveis e 

precisos, a queda da Babilônia diante da Pérsia, a queda da Pérsia 
diante da Grécia, a queda da Grécia diante de Roma, os diversos rea-
vivamentos do Império Romano e seu eventual fim na chegada da 
última superpotência—o Reino de Deus, que será estabelecido na 
Terra quando Jesus Cristo retornar.

Os principais elementos da religião e da cultura babilônica conti-
nuaram em vários aspectos através de cada um desses reinos. Assim, 
a última superpotência humana do fim dos tempos também é refe-
rida como Babilônia (Apocalipse 17:3-6). Infelizmente, muitas das 
falsas práticas religiosas da antiga Babilônia ainda permeiam o cris-
tianismo de hoje. 

A Babilônia, como a Assíria antes dela, foi derrotada e destruída 
por causa de seu orgulho contra Deus. Em um espetacular julga-
mento de Deus, o Império Medo-Persa conquistou a Babilônia em 
uma só noite (Daniel 5:30-31).

Pérsia

O Império Persa, atual Irã, era distintamente 
tolerante com as religiões de seus súditos. A 
Babilônia era um instrumento de punição 
contra o povo de Deus, mas o objetivo com a 
Pérsia era proporcionar alívio e permitir certo 

grau de restauração do culto judaico. Os exilados de Judá, levados à 
força para a Babilônia, receberam permissão, por decretos peculiares 
de três diferentes reis persas, para retornar a Jerusalém e reconstruir 
o templo.

Deus estava olhando muito além ao usar o Império Persa. Para 
cumprir profecias messiânicas através de Jesus Cristo, o povo de Judá 
precisava ser reassentado na terra de Israel. O Império Persa reposi-
cionou Judá para a vinda do Messias, e o Império Grego e o Império 
Romano prepararam o caminho para a propagação do evangelho de 
Jesus Cristo de variadas formas.

Grécia

O rei macedônio Alexandre, o Grande, subiu 
ao poder do reino da Grécia e invadiu o mundo 
com celeridade e eficiência inéditas, conquis-
tando e subjugando a Pérsia em apenas dez 
anos. Enquanto a Babilônia e a Pérsia procura-

ram controle político e riqueza, o Império Helenístico de Alexandre 
impuseram uma dominação cultural.  

A língua grega tornou-se o idioma comum no mundo conhecido, 
e continuou assim até ao período romano. A universalidade língua 
grega permitiu a rápida propagação do evangelho, tanto na lingua-
gem falada quanto na escrita. O Novo Testamento foi escrito e pre-
servado em grego.

Quando Alexandre morreu, seu império foi enfim dividido em qua-
tro partes, com duas delas sendo mais proeminentes. A dinastia selêu-
cida governou a Grande Síria, incluindo as terras da Assíria, da Babilô-
nia e da Pérsia. E a dinastia ptolemaica—os faraós gregos—governou 
o Egito. Estes dominaram, alternadamente, os judeus reassentados na 
Terra Santa.

O domínio grego-sírio se caracterizaria pela crueldade e flagrante 
desrespeito às práticas religiosas dos judeus no templo, particular-

mente sob Antíoco Epifânio, o que levou a uma revolta judaica em 
torno do ano 167 a.C. mas a independência judaica seria de curta 
duração e longe da gloriosa visão prometida nas profecias. O domínio 
grego sobre o resto do império continuou declinando gradualmente 
até que os romanos tomaram o poder, conquistando Jerusalém em 
63 a.C.

Roma

Roma era a quarta e última besta das visões 
de Daniel, que era “diferente de todos” (Daniel 
7:7). Fiel às terríveis imagens vistas por Daniel, 
o Império Romano exerceu um domínio mili-
tar muito diferente de qualquer império antes 

dele. Além de sua singular organização e estratégia de guerra, os 
romanos também atraíam soldados de todos os povos conquistados 
por meio da possibilidade de obtenção da cidadania romana, que 
acarretava importantes privilégios sociais e econômicos.

A supremacia militar de Roma ajudou na propagação do evangelho 
de duas importantes formas. A eficiência de seus exércitos dependia 
de um extenso sistema de estradas, permitindo que viajassem rapi-
damente por todo o império para responder a qualquer ameaça— 
mas também permitiam viagens seguras e tranquilas para a pregação 
dos apóstolos. Em segundo lugar, todo o mundo romano gozava de 
paz e estabilidade regionais, conhecido como Pax Romana (“Paz de 
Roma”), proporcionando um ambiente adequado para a Igreja pri-
mitiva crescer.

O Império Romano não acabou com a queda de Roma no Ocidente 
em 476 d.C., e tampouco acabou com a queda da capital oriental 
de Constantinopla quase mil anos depois—ou com o fim do Sacro 
Império Romano alguns séculos depois disso. De acordo com Daniel, 
o Império Romano passaria por dez ressurreições, nas últimas sete 
tendo um pacto com um falso poder religioso, até o tempo da segunda 
vinda de Jesus Cristo—em outras palavras, durante o nossos dias!

Na história mais recente, ocorreu através da Alemanha de Hitler. 
Note que o título honorífico alemão “Kaiser” provém diretamente do 
título romano “César”. Na revista A Boa Nova, reconhecemos os esfor-
ços atuais para criar um superestado europeu unificado como etapas 
significativas no processo de formação do último renascimento profe-
tizado do Império Romano. Isso sustenta e corrobora nossa análise da 
evolução dos acontecimentos na Europa.

A última superpotência 

A visão de Daniel, explicada no segundo capítulo de seu livro, ter-
mina com uma pedra atingindo a estátua, que representa a sucessão 
de quatro grandes impérios gentios a partir da época de Daniel e con-
tinuando até o tempo do fim. A pedra atinge os dedos e os pés dessa 
imagem, seu estágio final, como revela Daniel: “Mas, nos dias desses 
reis, o Deus do céu levantará um reino que não será jamais destruído; 
e este reino não passará a outro povo; esmiuçará e consumirá todos 
esses reinos, mas ele mesmo subsistirá para sempre” (Daniel 2:44). 

O grande clímax da profecia de Daniel é o estabelecimento do Reino 
de Deus—a verdadeira e última superpotência mundial, que durará 
para sempre. A Pedra que atingiu a estátua é Jesus Cristo! Enquanto 
vemos as nações continuando a guerrear e a conquistar, devemos nos 
lembrar das palavras de Cristo em Marcos 1:15: “O Reino de Deus 
está próximo. Arrependei-vos, e crede no evangelho”. BNFo
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notÍcias Mundiais  
e a Profecia

Há muitos anos atrás, Vladimir Putin, cujo nome está se tor-
nando sinônimo da própria Rússia, era um completo des-
conhecido. 

A vida de Putin é uma história inquietante de alguém que passou, 
fortuitamente, a estar em todos os lugares certos na hora certa para 
fazer todas as coisas erradas para o seu país e o mundo.

Vladimir Putin nasceu em 1952 em um setor pobre de São Peter-
sburgo, na Rússia (chamada Leningrado na época em que a Rússia 
liderou a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas ou URSS). Ele 
era o único filho sobrevivente de pais que viviam num apartamento 
de um quarto. A Segunda Guerra Mundial havia terminado alguns 
anos antes. As forças nazistas da Alemanha de Hitler sitiaram esta 
cidade, fazendo com que 632 mil pessoas morressem de fome, inclu-
sive seu irmão mais velho, Viktor, que ele nunca conheceu.

Entretanto, hoje em dia, por seu “serviço público”, ele tem uma 
riqueza estimada entre quarenta e duzentos bilhões de dólares, 
mais do que o produto interno bruto de muitas nações. Ele é um 
dos homens mais ricos, se não o mais rico, do mundo. Putin é chefe 
de uma cleptocracia, um regime de líderes corruptos e ladrões, que 
exploram os cidadãos de seus próprios países e os recursos materiais 
para expandir sua riqueza pessoal e seu poder político. Grande parte 
da história é explicada no livro de Karen Dawisha, publicado em 
2014, A Cleptocracia de Putin: Quem é Dono da Rússia?

Qual é a história por trás de Vladimir Putin? Sua história nos dá um 
vislumbre do tipo de liderança que, provavelmente, veremos cada vez 
mais no mundo nos próximos anos.

Da espionagem à corrupção no gabinete do prefeito
Vladimir, ainda jovem, já era ambicioso. Aos dezesseis anos, entrou 

no escritório de Leningrado da KGB (a polícia soviética e agência 
de inteligência secreta) e pediu para ser incorporado ao quadro de 
funcionários. Foi-lhe dito que ele era muito novo e que voltasse nou-
tra ocasião. E foi exatamente isso que fez, e sete anos depois, tendo 
obtido um diploma de Direito, ele ganhou um emprego ali. Um de 
seus professores de direito foi Anatoly Sobchak, que, mais tarde,  
se tornou prefeito de São Petersburgo de 1991 a 1996, e para quem 
ele trabalharia.

Na KGB, Putin fiscalizava os estrangeiros e os funcionários consu-
lares em Leningrado. Em 1985, a KGB o designou à Alemanha Orien-
tal para trabalhar em contrainteligência. Mas em 1990, à medida que 
a União Soviética se dissolvia, ele voltou para Leningrado e assu-
miu um emprego como assistente do reitor da universidade estatal 

enquanto ainda, com o conhecimento do reitor, trabalhava para a 
KGB no recrutamento ou na espionagem de estudantes.

Putin deixou a KGB para trabalhar na prefeitura de Leningrado, 
onde Sobchak, seu ex-professor de direito, era prefeito. Ele também 
foi responsável por promover relações internacionais e investimen-
tos estrangeiros e registrar projetos de grandes empresas como presi-
dente do Comitê de Relações Econômicas Externas.

A Rússia estava atravessando tempos difíceis na economia no 
período logo após o colapso da União Soviética. As pessoas precisa-
vam de comida, mas havia pouca moeda estrangeira para importá-
-la para os cinco milhões de habitantes de São Petersburgo. Então, 
foi elaborado um plano em que os fornecedores russos exportariam 
matérias-primas e, em seguida, comprariam alimentos com o lucro. 
A emissão de licenças e contratos para isso ocorreu no âmbito do 
comitê de Putin, que obteve muita autoridade.

Entretanto, a maior parte da comida prometida nunca chegou, e a 
corrupção tornou-se evidente à medida que o esquema prosseguia. 
Os contratos foram criados com falhas ao ponto de serem ilegais e 
mesmo assim não poderem se sujeitar a um processo legal por des-
cumprimento de contrato. As matérias-primas foram exportadas 
com descontos e os preços dos alimentos foram inflacionados. Algu-
mas empresas envolvidas mostraram-se bem ligadas a Putin. Algu-
mas delas desapareceram depois de transferir milhões de dólares em 
lucros para contas bancárias estrangeiras.

Apesar dos escândalos, e os investigadores afirmando que havia 
provas concretas de que Putin estava diretamente envolvido em tudo 
isso e recomendando que ele fosse demitido, Putin continuou sendo 
o chefe do Comitê de Relações Econômicas Externas até 1996. Em 
1994, Putin tornou-se vice-prefeito, alimentando as especulações 
de que o prefeito Sobchak estava envolvido em sua empresa crimi-
nosa—ou talvez o contrário. O próprio Sobchak, mentor de Putin, 
foi acusado de corrupção e apropriação indébita de fundos públicos.

Putin sofreu um processo judicial pelas acusações de corrupção, 
mas nada ficou esclarecido. E, mais tarde, quando ele assumiu a pre-
sidência da Rússia, aquele processo foi considerado “inaceitável” por 
ser contra um presidente.

De Moscou à proeminência nacional
Quando Sobchak deixou seu cargo, Putin mudou-se de São Peter-

sburgo para Moscou, onde continuou sua escalada política na admi-
nistração do presidente Boris Yeltsin em que havia muitas acusações 
de apropriação indébita de fundos públicos. Putin tinha assessorado 

Vladimir Putin: A Ascensão de um   
Homem Poderoso

Uma era emergente de imperadores do tempo do fim está começando. Os impérios 
 que  foram derrocados nas duas últimas guerras mundiais estão voltando e buscam  

vingança, e seus reis são instigados por vívidas lembranças e visões da história passada.  
E Vladimir Putin é um destes que se encaixa nessa descrição.  por Victor Kubik
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a Sobchak, e agora estava ajudando a Yeltsin. Uma coisa é certa sobre 
funcionários públicos corruptos: eles precisam permanecer no poder, 
pois se caírem, não sabem o que pode acontecer com eles. Deixar o 
cargo dentro de um caixão pode ser melhor do que ir para a prisão.

Putin continuou sua ascensão. Entre outras nomeações, ele se 
tornou chefe do FSB (Serviço Federal de Segurança), a agência que 
substituiu a KGB. Em agosto de 1999, o presidente Yeltsin nomeou 
Putin como primeiro-ministro em exercício da Federação Russa. 
Mas, alguns meses depois, no fim de 1999, Yeltsin renunciou 
inesperadamente por causa de problemas de saúde. E, de repente, 
Vladimir Putin tornou-se presidente em exercício. O mundo estava 
perguntando: Quem é esse homem de baixa estatura? Ele parecia 
antagônico, e era visto pela maioria dos estrangeiros como um mero 
intermediário, na melhor das hipóteses.

Mas, dentro da Rússia, Putin estava se tornando popular por causa 
de sua oposição severa aos terroristas chechenos no final da década 
de 1990. Sua bravura ressoou entre o povo.

Putin ganhou seu primeiro mandato de quatro anos em maio do 
ano 2000 com 53% dos votos. E ele voltou a conquistar um segundo 
mandato em 2004 com uma votação expressiva de 71% dos eleitores. 

Seu primeiro ato como presidente foi conceder imunidade ao ex-
-presidente Boris Yeltsin e seus familiares contra determinadas acu-
sações de corrupção. Em seguida, ele desaparelhou a companhia 
petrolífera Yukos, pertencente ao homem mais rico da Rússia e con-
denou-o a dez anos de reclusão numa prisão na Sibéria por fraudes 
fiscais. Em seguida, tomou sua companhia, que valia bilhões de dóla-
res, e dividiu-a entre pessoas leais a ele.

Buscando reviver a grandeza do passado e aumentando 
as tensões 

Primeiramente, Putin encantou os líderes ocidentais. O chanceler 
alemão Gerhard Schroeder, o primeiro-ministro britânico Tony Blair 
e o presidente dos Estados Unidos, George W. Bush demonstraram 
muito entusiasmo e contentamento na presença de Vladimir. Eles o 
viram, ingenuamente, como aliado e amigo.

Mas tudo isso mudou. Pois, Putin tinha outra agenda. Ele acha que 
as coisas pertencentes à Rússia foram tomadas (como as repúblicas 
que se separavam na ruptura da URSS) e as quer de volta. A Ucrânia, 
estratégica e rica em recursos, era a número um da sua lista. Putin 
arquitetou a anexação da Crimeia. Ele incitou uma guerra civil no 
leste da Ucrânia, embora haja trégua no momento, os russos ainda 
estão atirando e matando soldados ucranianos todos os dias durante 
esse “cessar-fogo”.

Putin quer de volta a Estônia e o resto do território báltico. A 
Estônia tem uma grande população russa porque muitos russos se 
estabeleceram ali quando as fronteiras eram abertas entre as várias 
repúblicas soviéticas. E, naquela época, muitos militares da Rússia 
foram mantidos ali.

Quando a Estônia se tornou independente, os russos que viviam 
ali não queriam voltar para a Rússia porque a vida era melhor na 
Estônia. E a Rússia tem expressado o desejo de “proteger” os irmãos 
étnicos deixados fora de suas fronteiras. No entanto, a Estônia não 
tem facilitado as coisas, pois exigiu que os cidadãos de etnia russa 
aprendam a difícil língua estoniana para que possam adquirir a cida-
dania no país.

A antipatia ocidental contra Putin aumentou com a queda do voo 

MH17 da Malaia Airlines em 17 de julho de 2014, que atravessava 
o espaço aéreo ucraniano. O Ocidente alimentou seu comporta-
mento hostil e desonesto e aplicou sanções contra a Rússia. Além 
disso, os preços do petróleo caíram acentuadamente. A economia 
russa dependia fortemente da receita do petróleo para essa operação, 
e realmente esse foi um golpe duro. O rublo desvalorizou-se sessenta 
por cento em relação ao dólar. Entretanto, isso não tem impedido a 
Putin. Ele continua em seu curso de beligerância contra o Ocidente.

Ele tem se envolvido bastante no Oriente Médio, estabelecendo 
uma base militar na Síria para apoiar o atroz Bashar al-Assad, outro 
homem poderoso que tem assassinado seu próprio povo e permitido 
a implosão de seu país. 

Na eleição russa para presidente, em março de 2018, certamente 
Putin vencerá novamente. As pessoas o seguem e apoiam sua ideia 
de trazer de volta a antiga glória da Rússia diante do mundo. Ironi-
camente, um de seus opositores foi impedido de concorrer nessas 
eleições por causa de “corrupção”.

Embora a Rússia tenha experimentado certa melhora na economia, 
ainda é um país pobre com a maior desigualdade entre ricos e pobres. 
Apenas cento e dez pessoas possuem 35% das riquezas da nação.

Uma biografia de Putin, lançada quando ele se tornou presidente, 
conta a história de seu primeiro susto—um rato, encurralado dentro 
do apartamento da família, acabou pulando nele. Fora este pesadelo 
de infância, ele quer ser visto como alguém que não aceita pressão e 
que nunca desiste. Sua mensagem para todos é: Não tentem me acuar.

Outros líderes mundiais que buscam mais poder

Homens poderosos, como Putin, criam outros homens poderosos 
que, para permanecerem no poder, precisam se defender destes e aca-
bam imitando seu comportamento.

Estamos entrando em uma era de surgimento de outros líderes 
como Putin em países como a Turquia, que, igual à Rússia, deseja 
recuperar a glória do Império Otomano. O atual homem forte turco, 
Recep Tayyip Erdogan, gostaria de tornar a Turquia grandiosa nova-
mente. Hoje em dia, a Turquia tem apenas uma fração do território 
que teve antes da Primeira Guerra Mundial e muitas lembranças do 
grande poder do antigo califado. A China também tem seu homem 
forte, Xi Jinping.

Surgirão outros homens poderosos para contrapor-se aos atuais? 
Será que vai surgir alguém também na Europa?

Existe um movimento que combate a ineficácia das democracias 
parlamentares, que não são inteligentes o suficiente para reagir rapi-
damente às ações dos outros. Um jovem político da Áustria, Sebas-
tian Kurz, de 31 anos, que está crescendo, meteoricamente, como 
líder. Ele “resolveu” sozinho o problema dos refugiados em seu país 
e está sendo chamado de “Messias do Danúbio”.

Seria outro salvador vindo da Áustria? A Alemanha voltou-se para 
um salvador austríaco nos anos que antecederam a Segunda Guerra 
Mundial, e isso foi uma tragédia para o mundo. Será que essas pro-
vocações no Oriente Médio e a própria Rússia podem gerar outro 
pesadelo europeu?

O mundo se tornará muito mais perigoso havendo mais postura 
como a de Putin. Ao sentirem-se mais poderosas, as nações serão ins-
tigadas pelo fervor nacionalista a buscar por sua antiga glória impe-
rial na Europa, na Rússia e na Ásia por meio de expansão econômica 
e de ambições militares. ►(continua na página 29)
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notÍcias Mundiais  
e a Profecia

Vivemos em uma época que pode ser chamada de era tec-
nológica—um período de descobertas deslumbrantes e de 
constantes avanços científicos e também males terríveis e 

assustadores. O que isso significa? Qual o rumo de tudo isso? O que 
a Bíblia diz sobre isso?

Como a mítica história grega de Pandora, que, por curiosidade, 
abriu a caixa de segredos proibida e liberou as pragas destruidoras, 
vemos que o mundo da ciência mergulha irrestritamente, seja por 
curiosidade ou por busca de fama ou lucro, em áreas muito perigosas 
de iniciativas científicas. Agora que o mundo está largamente conec-
tado através da Internet, o ritmo das descobertas científicas—e os 
perigos que as acompanham—tem acelerado.

Como o Boletim dos Cientistas Atômicos comentou este ano: “Um 
dos propósitos deste Boletim tem sido o de responder e oferecer solu-
ções para a ‘caixa de Pandora da ciência moderna’, reconhecendo a 
velocidade com que o avanço tecnológico vem ocorrendo, e as deman-
das de questões que isso representaria” (Reporte do Relógio do Apo-
calipse, 2017, Universidade de Chicago, grifo nosso).

Aqui vamos analisar sete perigos modernos que, se não forem con-
trolados, poderiam trazer destruição à civilização humana. Essas sete 
ameaças, entre outras, estão convergindo e produzindo um efeito 
multiplicador prejudicial para a sociedade. Na verdade, tudo parece 
estar muito longe de ser controlado, de modo que só Deus pode nos 
salvar.

Esses fatores estão levando a um período de perigo e sofrimento 
sem precedentes, anunciado por Jesus Cristo: “Porque aqueles dias 
serão de tamanha tribulação como nunca houve desde o princípio do 
mundo, que Deus criou, até agora e nunca jamais haverá. Não tivesse 
o Senhor abreviado aqueles dias, e ninguém se salvaria; mas, por causa 

dos eleitos que Ele escolheu, abreviou tais dias”—isto é, impedirá que 
esses eventos sigam seu curso até ao fim (Marcos 13:19-20, ARA).

Sim, há esperança para a humanidade. Deus intervirá nos assuntos 
mundiais para salvar a humanidade da grande corrupção e destrui-
ção que essas perigosas inovações estão fomentando. Ele também 
protegerá Seus verdadeiros seguidores enquanto esses eventos esti-
verem acontecendo.

Então, aqui estão os sete grandes perigos que a humanidade 
enfrenta.

Proliferação de armas nucleares

Depois da pausa após a Guerra Fria (1945-1991), 
atualmente, com um mundo mais permissivo, repleto 
de informações e cansado de guerra, muitas nações—

algumas bastante instáveis—estão adquirindo bombas nucleares. 
Hoje, existe mais de quinze mil armas nucleares no arsenal mundial, 
o suficiente para destruir todos os povos do mundo. Na verdade, os 
cientistas calculam que a maior parte da humanidade e o ecossistema 
seriam largamente destruídos se apenas uma centena dessas bombas 
nucleares fosse utilizada, ou seja, menos de 2% desse total!

Escrevendo para o Global Zero, uma organização comprometida 
com o fim das armas nucleares, Ryan Rastergar relata: “Segundo um 
relatório de 2014 publicado na revista Earth’s Future descobriu-se que 
mesmo uma guerra regional com uma detonação de cerca 100 bombas 
nucleares produziria cinco teragramas de fuligem negra (isto é, cinco 
bilhões de quilos!) Que subiriam à estratosfera da Terra e bloquea-
riam a luz solar. Isto produziria uma queda súbita nas temperaturas 
globais que poderiam durar mais de 25 anos e destruir temporaria-
mente grande parte da camada de ozônio protetora da Terra.

Diversas potenciais ameaças podem levar a humanidade ao precipício da destruição.  
Felizmente, tudo isso será interrompido no momento do retorno de Jesus Cristo. 

por Mario Seiglie

Um Mundo Que Necessita de Resgate: 
Sete Perigos Potenciais
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“Isso também poderia causar tanto quanto um aumento de 80% na 
radiação UV na superfície da Terra e destruir os ecossistemas terres-
tres e marítimos [inclusive a vida vegetal e animal existentes neles], 
levando potencialmente à fome nuclear global” (“Quantas Bombas 
Nucleares Seriam Necessárias Para Tornar O Planeta Inabitável?”, 
GlobalZero.org, 9 de julho de 2015).

A proliferação nuclear, a disseminação de armas nucleares entre 
as nações, está se tornando mais generalizada. As armas atômicas 
costumavam ser limitadas a um clube pequeno e exclusivo—Esta-
dos Unidos, Rússia, China, Grã-Bretanha e França. Contudo, hoje, 
mais alguns se juntaram a esse grupo—Índia, Paquistão e Israel. Mas 
agora, a Coréia do Norte, uma ditadura instável, também as possui, 
e, provavelmente, o Irã se juntará a essa fraternidade em breve. E 
quem sabe quantos outros países, sentindo-se ameaçados por essa 
nova corrida ao armamento nuclear, estão preparando seus próprios 
programas nucleares de autodefesa?

Isso está afetando a estabilidade política e militar da Ásia, do 
Oriente Médio, da Europa, dos Estados Unidos e de outras partes 
do mundo—os mísseis intercontinentais que a Coréia do Norte está 
desenvolvendo, provavelmente, têm potencial para atingir quase 
todos os continentes.

Este não é um artigo para infundir terror a ninguém. Mas é a reali-
dade que muitos cientistas e líderes políticos estão enfrentando. Esse 
famoso Relógio do Apocalipse, em Chicago, onde os cientistas regis-
tram a proximidade de uma catástrofe global causada pelo homem, 
avançou para dois minutos e meio para a meia-noite em 2017 (estava 
em seis minutos para a meia-noite em 2010).

Os cientistas responsáveis alertaram: “Durante o ano passado, a 
necessidade de liderança tem aumentado—pois, ainda persistem a 
inércia e a irresponsabilidade, o que põe em perigo todos os povos 
da Terra. Quem vai afastar a humanidade desse desastre global? . . .  
A probabilidade de catástrofe global é muito alta, e as ações necessá-
rias para reduzir os riscos de desastres devem ser tomadas logo. Em 
2017, nos encontramos em um perigo ainda maior, a necessidade de 
ação é muito urgente” (Boletim dos Cientistas Atômicos, Comunicado 
Oficial de 2017, pp. 3 e 8).

A situação é terrível, em especial, no caso da Coréia do Norte, 
que intensificou suas ameaças nucleares, do Irã, que está perto de 
desenvolver suas próprias bombas nucleares, do terrorismo global, 
que está se multiplicando, além disso, a instabilidade política é 
generalizada e os acidentes nucleares estão se tornando cada vez mais 
uma realidade enquanto muitos países pobres estão adquirindo essas 
armas. O “gênio nuclear” está fora da garrafa, e ninguém conseguiu 
colocá-lo de volta. E agora esses “gênios nucleares” estão aparecendo 
nesses chamados Estados párias!

Armas biológicas

A segunda maior ameaça para a humanidade são as 
armas biológicas que estão sendo produzidas. Com os 
avanços na biologia, estão sendo desenvolvido vírus que 

podem se propagar em todo o mundo, de forma intencional ou não, 
causando doenças mortais que poderiam acabar com a raça humana.

“Nos últimos cinquenta anos ou mais”, relata Steven Block na 
revista American Scientist, “o mundo viveu sob a sombra das armas 
atômicas, que trazia a ameaça de um ‘pesadelo nuclear’, que nos leva-
ria de volta à Idade da Pedra. A recente revolução da biologia mole-

cular pode, incidentalmente, ter desencadeado uma nova ameaça ao 
nosso sono tranquilo com ‘pesadelos vivos’: vírus e microrganismos 
geneticamente modificados que poderiam ser usados para desenvol-
ver novas armas biológicas”.

“As armas biológicas foram chamadas de ‘bomba atômica do pobre 
homem’. Por qualquer medida, o gasto financeiro necessário para 
desenvolver a capacidade ofensiva em armas biológicas é significati-
vamente menor que a de um programa nuclear” (“O Crescimento da 
Ameaça das Armas Biológicas”, Janeiro de 2001).

Recentemente, Bill Gates, um dos fundadores da Microsoft, adver-
tiu: “Todos esses avanços na biologia tornaram muito mais fácil para 
um terrorista recriar a varíola, que é um patógeno altamente fatal, 
contra o qual, praticamente, não existe imunidade neste momento . . .

“Se a próxima epidemia for desencadeada por um capricho da natu-
reza ou pelas mãos de terroristas, os cientistas dizem que qualquer 
agente patogênico, espalhado rapidamente por meio aéreo, poderia 
matar mais de trinta milhões de pessoas em menos de um ano. Então, 
o mundo precisa pensar sobre isso” (citado por Sarah Knapton,”Bill 
Gates: Terroristas Poderiam Matar Trinta Milhões de Pessoas Usando 
Como Arma Uma Doença Como a Varíola”, The Daily Telegraph,  
19 de Abril de 2017).

No livro de Apocalipse, as doenças mortais e outros flagelos são 
retratados, no fim dos tempos, como um quarto cavaleiro cavalgando 
sobre a Terra. E declara: “Olhei, e diante de mim estava um cavalo 
amarelo. Seu cavaleiro chamava-se Morte, e o Hades [a sepultura] o 
seguia de perto. Foi-lhes dado poder sobre um quarto da terra para 
matar pela espada, pela fome, por pragas e por meio dos animais sel-
vagens da terra” (Apocalipse 6:8, NVI).

Engenharia genética

A engenharia genética em seres humanos, animais, 
bactérias, vírus e até mesmo em alimentos, através da 
manipulação de genes e da clonagem, pode desencadear 

graves consequências indesejadas que destruiria grande parte da vida 
como a conhecemos. Até agora já foram clonados vinte e dois animais 
diferentes, incluindo gatos, cachorros, cabras, cavalos e macacos—e 
os seres humanos podem ser os próximos.

“A engenharia genética é uma nova e revolucionária tecnolo-
gia”, observa Ronnie Cummins, “que ainda está em seus primeiros 
estágios experimentais de desenvolvimento. Essa tecnologia tem o 
poder de romper as barreiras naturais da genética—não apenas entre 
espécies—mas entre humanos, animais e plantas. Ao inserir aleato-
riamente os genes de espécies diferentes—utilizando vírus, genes 
resistentes a antibióticos e bactérias como vetores, marcadores e pro-
motores—modifica-se permanentemente seus códigos genéticos” 
(“Os Perigos de Alimentos e Culturas Geneticamente Modificados”, 
revista In Motion, 29 de agosto de 1999).

Quando Deus criou a vida na Terra, Ele criou obstáculos genéticos 
para evitar que diferentes tipos de criaturas se misturassem e origi-
nassem a cópias aberrantes de si mesmas. Diferentes espécies têm 
uma grande variedade de adaptabilidade para sobreviver a mudanças 
ambientais, mas existe uma barreira genética que não podem atraves-
sar naturalmente.

Por exemplo, afirma-se em Gênesis 1:24-25: “E disse Deus: Pro-
duza a terra alma vivente conforme a sua espécie; gado, e répteis, e 
bestas-feras da terra conforme a sua espécie. E assim foi. E fez Deus 
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as bestas-feras da terra conforme a sua espécie, e o gado conforme a 
sua espécie, e todo o réptil da terra conforme a sua espécie. E viu Deus 
que era bom”.

As barreiras genéticas entre criaturas diferentes faz com que cada 
uma reproduza “conforme a sua espécie”. Este princípio também é 
encontrado em Levítico 19:19: “Guardareis os Meus estatutos; não 
permitirás que se ajuntem misturadamente os teus animais de dife-
rentes espécies; no teu campo, não semearás semente de mistura . . .”.

Mas agora a humanidade encontrou formas de romper esses obs-
táculos genéticos e combinar diversos códigos genéticos. Qual será o 
resultado disso? É muito cedo para dizer, mas estamos vendo estra-
nhos experimentos de laboratório gerando criaturas e plantas esqui-
sitas, como quimeras (células humanas misturadas com embriões de 
animais), gatos brilhantes, repolhos venenosos e vacinas de banana, 
só para citar alguns, além disso, a clonagem de embriões humanos já 
é uma realidade.

Em seu famoso romance Admirável Mundo Novo de 1932, Aldous 
Huxley advertiu sobre o que a engenharia genética poderia produzir 
um dia—bebês projetados e clonados artificialmente em tubos de 
laboratórios—tudo programado para se adequar a uma sociedade 
rigidamente supervisionada, o que acaba sendo uma aberração 
espiritual e moral. Estamos apenas no começo da viagem por essa 
estrada, e tudo indica que vamos continuar fazendo isso—a menos 
que Jesus Cristo intervenha a tempo.

Inteligência Artificial

Os computadores estão se tornando muito poderosos 
e têm ganhado a capacidade de tomar decisões e, aos 
poucos, estão se tornando cada vez mais independen-

tes de seus programadores.
Elon Musk, dono da SpaceX e da famosa Tesla Motors, que usa 

inteligência artificial em alguns de seus carros, advertiu que a inte-
ligência artificial é “potencialmente mais perigosa do que as armas 
nucleares”, pedindo que a humanidade “seja supercautelosa com a AI 
[Artificial Inteligência], a menos que desejemos que o destino final 
da humanidade seja quase igual ao do filme Exterminador do Futuro” 
(Sebastian Anthony, “Elon Musk Adverte Que A Inteligência Arti-
ficial a Nível Humano é ‘Potencialmente Mais Perigosa Do Que As 
Armas Nucleares’”, site Extreme Tech, 4 de agosto de 2014).

Mais tarde, ele acrescentou: “A competição entre nações pela supe-
rioridade da Inteligência Artificial [poderá ser a] causa mais prová-
vel da Terceira Guerra Mundial” (citado por James Poulus, “Esta-
mos Sendo Preparados Para a Inteligência Artificial?”, jornal Orange 
County Register, 10 de setembro de 2017, p. 4).

Recentemente, dois robôs, chamados de “bots”, criaram uma 
maneira de se comunicar sem a ajuda das pessoas—o primeiro sinal 
de independência dos computadores.

“Em certo ponto, escreveram os pesquisadores, eles tiveram que 
ajustar um de seus modelos”, observa Adrienne LaFrance, “porque, 
doutra forma, a conversa de bot a bot levaria a divergências da lin-
guagem humana à medida que os agentes desenvolveram sua própria 
linguagem para negociar.

“Eles tiveram que usar o que foi chamado de Aprendizagem Super-
visionada. Em outras palavras, o modelo permitia que dois bots tives-
sem uma conversa—usando a Learning Machine (Aprendizado de 
Máquina) para iterar constantemente as estratégias dessa conversa 

ao longo do processo—que levou esses bots a se comunicarem em sua 
própria linguagem não humana” (“Uma Inteligência Artificial Desen-
volve Sua Própria Linguagem de Comunicação”, revista The Atlantic, 
15 de junho de 2017).

Uma conquista de Inteligência Artificial ainda mais chocante 
ocorreu recentemente quando um computador chamado “AlphaGo 
Zero” melhorou suas habilidades de aprendizagem em um jogo asiá-
tico chamado “Go” (um pouco semelhante ao xadrez) sem a ajuda de 
seres humanos.

Como observou a revista The Economist: “AlphaGo Zero descobriu 
o padrão joseki [movimento Go] ensinado aos jogadores humanos. 
Mas também descobriu, e eventualmente aplicou, vários outros 
[movimentos] que eram exclusivamente de sua invenção . . . O resul-
tado foi um programa que não era apenas sobre-humano, mas tam-
bém arrasador . . .” (“Going Places, 21 de novembro de 2017, p. 77).

O perigo é perder o controle dessas máquinas, como o monstro 
Frankenstein que acabou se voltando contra seu criador. Alguns cien-
tistas da computação temem o dia em que um computador supe-
rinteligente, com habilidades de autoaprendizagem e uma vontade 
de conseguir conectar-se à Internet, usando-a como um banco de 
dados, para começar a tomar decisões autônomas e, possivelmente, 
controlar coisas como usinas elétricas, bancos e arsenais nucleares, 
deste modo manteria, efetivamente, o mundo refém.

Apesar dessas ameaças, os governos e as corporações mais pode-
rosas estão em uma corrida louca, para obter a lucrativa “vantagem 
do primeiro movimento”, criando o primeiro computador com inte-
ligência artificial para igualar ou superar ao ser humano.

A Bíblia nos adverte que, nos últimos dias, seriam evidentes duas 
características que produziriam uma explosão do conhecimento—
viagens internacionais e a propagação de informações. Como diz 
Daniel 12:4: “Mas você, Daniel, guarde estas palavras secretas e sele 
o livro até o fim dos tempos. Muitos viajarão por todos os lugares e 
o conhecimento aumentará” (Bíblia Versão Palavra de Deus [God’s 
Word Version, em inglês]).

O lado obscuro da Internet—minando a 
moralidade

Outra invenção que está causando um efeito profundo 
sobre a humanidade é a Internet. Ela é realmente uma 

espada de dois gumes—que pode fornecer muitas informações úteis, 
mas há um lado obscuro que tem um poder corrupto jamais visto. 
Infelizmente, de acordo com as estatísticas, trinta por cento do con-
teúdo da Internet é pornografia.

É tão fácil contaminar moralmente as pessoas, disponibilizando 
conteúdo pecaminoso, especialmente para os jovens desavisados. 
Estamos apenas nos estágios iniciais dessa Internet mundial, que 
compreende muitos usos perniciosos, como a pornografia, o jogo 
online, o roubo de identidade, ataques de hackers e até mesmo o trá-
fico sexual.

Aos poucos, estamos voltando a uma condição que Deus viu nos 
dias de Noé, mas agora a violência e a corrupção, através da tecnolo-
gia moderna, alcançaram um novo patamar. Naquela época, “viu o 
Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra e que 
toda imaginação dos pensamentos de seu coração era só má continua-
mente . . . A terra, porém, estava corrompida diante da face de Deus; 
e encheu-se a terra de violência” (Gênesis 6:5, 11).
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Será que esta atual sociedade está muito longe de se ajustar à des-
crição do apóstolo Paulo da civilização do fim dos tempos? Ele decla-
rou: “É importante para você saber isto também, Timóteo, que nos 
últimos dias vai ser muito difícil ser cristão. Porque as pessoas só 
amarão a si mesmas e ao dinheiro; serão orgulhosas e fanfarronas, 
zombarão de Deus, desobedecendo aos pais, sendo ingratas com eles 
e completamente más. Serão duras de coração e nunca se submeterão 
aos outros; serão sempre mentirosas e desordeiras, e não se inco-
modarão com a imoralidade. Serão rudes e cruéis, e escarnecerão 
daqueles que procuram ser bons”.

“Atraiçoarão seus amigos; serão irascíveis, inchadas de orgulho, e 
preferirão divertir-se a adorar a Deus. Irão à igreja, sim, porém não 
acreditarão realmente em nada do que ouvem” (2 Timóteo 3:1-5, 
Bíblia Viva).

É triste dizer que este retrato da sociedade está se tornando cada 
vez mais a norma de hoje. Como seria o mundo se já tivesse Internet 
há cem anos? Será que não haveria ainda mais corrupção espiritual? 
Nesses poucos anos de sua existência, o declínio moral tem sido muito 
evidente e alarmante, sendo que a Internet tornou-se praticamente 
universal. Este é outro “gênio” que está fora da garrafa. E por sua 
popularidade e poder de viciar, as pessoas não querem colocá-lo de 
volta na garrafa, apesar do enorme dano moral e espiritual que tem 
causado. Como Cristo disse: “E, como foi nos dias de Noé, assim será 
também a vinda do Filho do Homem” (Mateus 24:37).

A cultura de drogas permissivas—o declínio 
da decência e da família

Recentemente, devido ao aumento da permissividade, 
vimos um aumento da legalização das drogas naturais e 

sintéticas na maior parte do mundo. A maconha está na vanguarda 
dessa mudança social, mas uma vez que sua legalização e uso sejam 
propagados, o comércio de drogas cada vez mais potentes ficará  
mais fácil.

Há também uma enorme epidemia de opioides—drogas derivadas 
do ópio, como a morfina e a heroína—que estão afetando o mundo 
ocidental à medida que mais drogas sintéticas surgem no mercado. 
Em nenhum momento da história conhecida, a sociedade teve tanto 
acesso, através da tecnologia, a tamanha quantidade de drogas aluci-
nógenas e viciantes. Muitos governos estão simplesmente cedendo à 
demanda popular para descriminalizar seu uso, permitindo a propa-
gação e a comercialização generalizadas.

Como afirma Eclesiastes 8:11: “Por que será que as pessoas come-
tem crimes com tanta facilidade? É porque os criminosos não são 
castigados logo” (BLH). Na verdade, as atuais políticas desses gover-
nos não limitam o problema, mas contribuem para a sua piora.

Assim, como profetizado em 2 Timóteo 3:13, “as pessoas más e fin-
gidas irão de mal a pior, enganando e sendo enganadas” (BLH).

Propagação de estilos de vida alternativos—
degeneração moral

Em junho de 2015, a Corte Suprema dos Estados Unidos, 
em uma decisão histórica, legalizou o casamento homosse-

xual, que antes disso havia sido banido dos Estados Unidos de acordo 
com uma lei federal. Praticamente, todas as salvaguardas morais e 
legais para preservar a família tradicional agora estão desaparecendo. 
Abriram-se as comportas para todo tipo de estilo de vida alternativo, 

e grande parte do mundo está seguindo esse mau exemplo.
Há pouco tempo, na Colômbia, ocorreu o primeiro casamento 

entre três homens, chamado de relação poliamorosa. Onde tudo isso 
vai acabar? Ninguém sabe ao certo. Estamos vendo apenas o início 
deste “experimento social”, e a unidade familiar tradicional, algo 
apoiado ao longo da história, agora está sendo substituída por inú-
meros estilos de vida alternativos.

Deus enviou uma advertência à humanidade sobre a observância 
de Suas leis e a proteção à família nos últimos dias que antecederão 
o retorno de Cristo. Ele advertiu em Malaquias 4:4-6: “Lembrai-vos 
da Lei de Moisés, meu servo, a qual lhe mandei em Horebe [Monte 
Sinai] ara todo o Israel, a qual são os estatutos e juízos. Eis que eu vos 
envio o profeta Elias [referindo-se à obra preparatória para o fim do 
tempo como a de João Batista, que também veio no espírito de Elias 
(Lucas 1:17)], antes que venha o dia grande e terrível do Senhor; e 
converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos a seus 
pais; para que eu não venha e fira a terra com maldição”.

Na verdade, Cristo descreveu a crescente maldade da sociedade 
do fim dos tempos: “E, como aconteceu nos dias de Noé [antes do 
dilúvio, quando o mundo estava cheio de violência e corrupção] . . . 
Como também da mesma maneira aconteceu nos dias de Ló [antes 
que a perversa Sodoma fosse destruída] . . . Assim será no dia em que 
o Filho do Homem se há de manifestar”—em Seu glorioso retorno 
(Lucas 17:26-30).

Até onde irão essas tendências?
Novamente, hoje em dia estamos testemunhando um estrepitoso 

progresso, mas também uma grande regressão moral e espiritual. 
Consequentemente, devemos fazer a nossa parte, protegendo a nós 
mesmos e a nossas famílias dos perigos que nos rodeiam, perma-
necendo espiritualmente forte e orando para que o Reino de Cristo 
venha logo.

Felizmente, Deus não permitirá que esses sete grandes perigos atuais 
se espalhem por todo o mundo para acabar com a raça humana. Jesus 
irá intervir. E nessa era de Seu reinado, os pesadelos das armas nuclea-
res, das armas biológicas, da engenharia genética, da inteligência arti-
ficial, do lado obscuro da Internet, da cultura de drogas permissivas 
e dos aberrantes estilos de vida alternativos serão coisas do passado.

Como disse Miquéias sobre a Vinda de Cristo e o Reino da paz, da 
alegria e da justiça: “E julgará entre muitos povos e castigará podero-
sas nações até mui longe; e converterão as suas espadas em enxadas 
e as suas lanças em foices; uma nação não levantará a espada contra 
outra nação, nem aprenderão mais a guerra. Mas assentar-se-á cada 
um debaixo da sua videira e debaixo da sua figueira, e não haverá 
quem os espante, porque a boca do Senhor dos Exércitos o disse” 
(Miquéias 4:3-4).

Esperamos que o dia desse milênio, acima descrito, não esteja num 
futuro muito distante e que possamos fazer parte dele! BN

              PARA SABER MAIS

Estamos assistindo a mudanças dramáticas nunca antes vistas na história 
humana. Para onde isso está levando o mundo e por quê? Como isso se 
relaciona com a profecia bíblica? Para saber mais, baixe ou solicite nosso 
guia de estudo bíblico gratuito "Estamos vivendo no Tempo do Fim?".

http://portugues.ucg.org/estudos
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A Bíblia  
e Você Siga-Me

Nos três últimos artigos desta coluna, viajamos por três cená-
rios únicos dos jardins de Gênesis a Apocalipse, todos eles 
projetados, sistematicamente, para destacar o eterno desejo 

de Deus: “Porei o Meu santuário [ou lugar separado] no meio deles 
para sempre. E o Meu tabernáculo [ou habitação] estará com eles; De 
fato, e Eu serei o Seu Deus, e eles serão o Meu povo” (Ezequiel 37:26-
27; comparar Apocalipse 21:3).

A intenção inicial de Deus para o primeiro Adão no Jardim do 
Éden e para o segundo Adão, Cristo, no Jardim do Getsêmani, no 
cenário eterno do jardim é descrita perfeitamente em Apocalipse 22: 
Ele deseja um relacionamento íntimo com Sua criação especial—e 
isso inclui você!

Na última vez, quando exploramos o último cenário semelhante ao 
jardim da Nova Jerusalém, viemos de baixo para o alto (Apocalipse 
21-22) com a presença de Deus e do Cordeiro sendo prioritária e 
central, eu o deixei com o convite para abraçar a realidade de que 
a eternidade não é simplesmente um destino, mas uma maneira de 
viajar para sempre ao atender o chamado de seguir a Cristo. Então, 
vamos em frente.

Com todos os altos e baixos descritos no livro de Apocalipse—a 
perseguição à Igreja, a ascensão e a queda dos impérios liderados por 
Satanás, o juízo de Deus a um mundo desviado e o cenário do jardim 
da Nova Jerusalém—o apóstolo João foi inspirado a escrever: “E o 
Espírito e a esposa [a Igreja] dizem: Vem! E quem ouve diga: Vem! E 
quem tem sede venha; e quem quiser tome de graça da água da vida” 
(Apocalipse 22:17).

E o Cristo vivo declara: “Certamente, cedo venho” (versículo 20). 
Então, ansiosamente, João responde: “Amém! Ora, vem, Senhor 
Jesus!” (Mesmo versículo).

Compartilhamos esse mesmo sentimento? Queremos que Cristo 
venha? Não apenas no futuro, como prometido, mas vivemos agora 
esse desejo antecipado em nossas vidas de um dia coexistir com Ele 
e o Pai nesse último jardim da eternidade? E como nós, como disse o 
especialista em liderança Stephen Covey, “começamos com o fim em 
mente”—todo dia e em todos os sentidos?

Demonstrar o desejo de que venham Cristo e o Pai 
As duas primeiras linhas da oração modelo, que Jesus Cristo ensi-

nou aos Seus discípulos, conhecida como “Pai Nosso”, nos dão uma 
chave. Observe que as seguintes palavras mostram reverência e 
expectativa: “Pai Nosso, que estás nos céus, santificado [ou tratado 

como santo] seja o Teu nome. Venha o Teu Reino. Seja feita a Tua 
vontade, tanto na Terra como no céu” (Mateus 6:9-10, grifo nosso).

Sinceramente, muitos de nós recitamos esses versículos em tempos 
de aflição e angústia. No entanto, essa súplica ao nosso Pai Celestial 
seria um último recurso de nossa frustração ou o ponto de partida 
de nossa existência diária? Como dizem: Falar é fácil. Nosso testemu-
nho torna-se superficial se não estamos vivendo agora o conteúdo de 
nossas orações.

Quando Jesus voltar e estivermos diante dEle, Sua primeira per-
gunta não será sobre o que sabemos, mas sobre o que fizemos com 
esse conhecimento! O conhecimento não tem valor, a menos que 
você o pratique! Sem rodeios, Jesus disse: “Nem todo aquele que me 
diz: Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a 
vontade do meu Pai que está nos céus” (Mateus 7:21).

Quando Cristo diz “siga-Me” e aceitamos esse convite inestimável, 
Ele quer mais do que nossa palavra. Ele quer que caminhemos na 
direção do eterno e último jardim—não meramente como um des-
tino, mas como um modo de viajar aqui e agora na arena das escolhas 
diárias da vida.

Vamos dividir isso em três aspectos importantes como demons-
tração de nosso desejo de que Cristo e o Pai venham a nós todos os 
dias e sempre—o que exige nossa total rendição e participação nesse 
processo.

Em espírito e em verdade
Nós clamamos “venha” quando ouvimos Cristo dizer que Deus nos 

chamou para adorá-Lo em espírito e em verdade: “Mas a hora vem, e 
agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito 
e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim O adorem” (João 
4:23-24).

As declarações diretas de Jesus nos deixam com três conceitos 
basilares:

1. “A hora é . . . agora”, e não mais tarde!
2. Deus olha para nossas motivações íntimas. Ele declara aberta-

mente em Jeremias 17:10: “Eu, o Senhor, esquadrinho o coração, 
Eu provo os pensamentos; e isso para dar a cada um segundo os seus 
caminhos e segundo o fruto das suas ações”.

3. A motivação íntima apropriada para seguir ao Pai e a Cristo não é 
uma opção. É uma obrigação. Caso contrário, estaremos apenas dei-
xando ecoar a voz, sem deixar nenhum traço do núcleo da linguagem 
que Deus deseja ver expresso do fundo de nossos corações.

“Amém! Ora,  
Vem, Senhor Jesus!”.

Quando nos lembramos de nossa jornada pelos cenários dos jardins das Escrituras, será que isso 
desperta em nós um desejo de ter um relacionamento íntimo e profundo com o Pai e Cristo 

agora e para sempre?  por Robin Webber
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Por isso, devemos verificar e examinar não apenas o que estamos 
fazendo, mas também o porquê e para quem.

Sejamos honestos. Esta pergunta é um princípio básico neste 
mundo: “O que ganho com isso?” Mas isto é totalmente oposto ao 
modus operandi de Deus, que foi proclamado pelo apóstolo João no 
fim de sua jornada espiritual: “Vede que grande amor nos tem con-
cedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus... Por essa 
razão, o mundo não nos conhece, porquanto não O conheceu a Ele 
mesmo” (1 João 3:1, ARA).

A diferença é gritante—quanto a Deus, a nós mesmos e aos outros 
—quando expressamos o amor de Deus em relação ao próximo, dei-
xando de preocupar-se apenas consigo mesmo. Esta deve ser nossa 
resposta ao convite de seguir a Jesus—demonstrar altruísmo exata-
mente como Aquele que “não veio para ser servido, mas para servir” 
(Mateus 20:28). 

Precisamos entender que esse amor não é etéreo ou inalcançável— 
e isso nos leva ao próximo passo.

Através da obediência
Clamamos “venha” e expressamos o desejo de que a vontade de 

Deus seja feita tanto na terra como no céu quando obedecemos a Sua 
lei conforme define Seus mandamentos, os quais expõem o caminho 
de vida de Deus em ação.

Como João nos diz: “Nisto conhecemos que amamos os filhos de 
Deus: quando amamos a Deus e praticamos os Seus mandamentos. 
Porque este é o amor de Deus: que guardemos os Seus mandamentos; 
ora, os Seus mandamentos não são penosos” (1 João 5:2-3, ARA).

Deus nunca revogou Sua lei, porém nos ensinou que apenas a obe-
diência a ela não nos salva. Depois de nos arrepender de transgredir 
as leis de Deus, somos salvos por Sua graça, que inclui o perdão atra-
vés da fé no sacrifício de Cristo (Efésios 2:8). Mas não podemos ser 
salvos se não estivermos comprometidos a obedecer às leis de Deus, 
que são um reflexo de Sua mente e caráter perfeito. A lei nos instrui 
como viver diante de Deus e com nossos semelhantes.

Pelo fato de ser um projeto transcendente de Deus, Sua lei, em 
última instância, é de natureza espiritual. Como escreveu o apóstolo 
Paulo: “Porque bem sabemos que a lei é espiritual” (Romanos 7:14). 
Ela não é mais escrita em pedra pelo dedo de Deus, mas, para aqueles 
que a Ele se entregam, Ele escreve-a em seus corações, como prome-
teu: “Eu colocarei Minhas leis nos seus corações, e em suas mentes Eu 
as escreverei” (Hebreus 10:16).

Isso tem um enfoque diferente da entrega dos mandamentos em 

Êxodo 20? Não! O apóstolo Tiago também escreveu: “Assim falai 
e assim procedei, como devendo ser julgados pela lei da liberdade. 
Porque o juízo será sem misericórdia sobre aquele que não fez 
misericórdia; e a misericórdia triunfa sobre o juízo” (Tiago 2:12-13).

O que isso significa? Como a misericórdia triunfa sobre o juízo?  
A misericórdia triunfa sobre o juízo quando nos autojulgamos e nos 
arrependemos de nossos pecados—a transgressão da lei de Deus  
(1 João 3:4, ARA). Então, ao reconhecer que recebemos a misericór-
dia e o perdão de Deus, também vamos demonstrar misericórdia e 
perdão aos outros.

Esse é um eco do ensinamento de Jesus que, alguns anos antes, 
havia afirmado que a observância exterior da lei não é desculpa para 
negligenciar “o mais importante da lei, o juízo, a misericórdia e a 
fé; deveis, porém, fazer essas coisas e não omitir aquelas” (Mateus 
23:23).

Através da vida especial de Deus em nós
Somente podemos começar a proclamar “venha” e fazer a vontade 

de Deus na Terra, como é no céu, quando aceitarmos e permanecer-
mos com essa vida especial de Deus residindo em nós—o Pai e Cristo, 
vivendo em nós (João 14:23) .

Esta é a única maneira de continuar avançando firmemente. Temos 
que entender plenamente que este mundo é nossa missão desafia-
dora—uma batalha após outra nessa guerra espiritual. Jesus orou a 
nosso Pai: “Não peço que os tires do mundo, mas que os livres do 
mal” (João 17:15).

Ademais, devemos lembrar que não estamos sozinhos nessa tarefa. 
Há muito tempo, na noite em que foi traído, Jesus fez uma promessa 
a Seus seguidores: “Não vos deixarei órfãos; voltarei para vós” (João 
14:18). Contudo, em momentos sombrios de nossas vidas podemos 
nos esquecer dessa promessa.

Por isso é que o apóstolo Paulo pregou essa mensagem, a plenos 
pulmões, não apenas aos ouvidos e corações dos membros da igreja 
na antiga Corinto, mas também para despertar a todos nós hoje para 
essa realidade: “Examinai-vos a vós mesmos se permaneceis na fé; 
provai-vos a vós mesmos. Ou não sabeis, quanto a vós mesmos, 
que Jesus Cristo está em vós? . . .” (2 Coríntios 13:5). Uma poderosa 
fonte interior para nos guiar à suprema e eterna união com Deus Pai  
e Cristo!

Exatamente, a mesma essência espiritual generosa Daquele que 
andou e conversou com Adão e Eva no primeiro jardim. E o mesmo 
Ser obediente, do jardim anterior chamado Getsêmani, que nos ensi-
nou a nos esforçar valentemente para vencer nossos desejos pessoais 
e conseguir expressar: “Não se faça a Minha vontade, mas a Tua” 
(Lucas 22:42).

Devemos desejar que Deus Pai e Cristo entrem em nossas vidas já, 
antecipando-nos à Sua futura vinda, para morar conosco hoje e pela 
eternidade.

Os patriarcas do Antigo Testamento nem sempre sabiam para onde 
Deus estava guiando-os. Eles não colocavam sua fé em saber o des-
tino, mas no Senhor que os guiava. E foi isso que o apóstolo João 
expressou para todos nós quando proclamou: “Amém [que assim 
seja]. Ora, vem, Senhor Jesus!”.

Até aquele dia em que nos encontrarmos naquele último jardim 
pela graça de Deus, precisamos continuar na jornada para a qual 
fomos convidados por Aquele que nos disse: “Siga-me!”. BNSo

n
er

C
d

em
/i

St
o

ck
/G

et
ty

 Im
ag

es

Março - Abril 2018 — 17



A Bíblia  
e Você

Na Bíblia, o que significa temer a Deus ou o temor de Deus? 
Este é um assunto extenso, que é mencionado mais de tre-
zentas vezes nas Escrituras.

Como sabemos, o medo pode ser uma emoção positiva ou nega-
tiva. Um medo saudável nos manterá longe de problemas e perigos. 
Sobretudo, isso é verdade quanto à reverência cautelosa e santa a 
Deus. No entanto, há também uma espécie de medo covarde que 
detém as pessoas no caminho errado, o qual a Bíblia condena. Ambos 
os tipos são encontrados em toda a Palavra de Deus. Entretanto, é 
vital conhecer a diferença entre os dois tipos de medo e desenvolver 
o tipo certo, evitando o errado.

Um exemplo do tipo de medo errado

Temos um exemplo bíblico do tipo errado de medo que se mos-
trou quando os israelitas estavam prestes a entrar na Terra Prome-
tida, onde dez dos doze espias enviados trouxeram um informe pes-
simista. O informe deles foi tão desalentador que as pessoas ficaram 
cheias de medo e desânimo até ao ponto de querer se rebelar contra 
Moisés e retornar ao Egito!

O relato se encontra em Números 14:1-3: “Então, levantou-se 
toda a congregação, e alçaram a sua voz; e o povo chorou naquela 
mesma noite. E todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés 
e contra Arão; e toda a congregação lhe disse: Ah! Se morrêramos na 
terra do Egito! Ou, ah! Se morrêramos neste deserto! E por que nos 
traz o Senhor a esta terra, para cairmos à espada e para que nossas 
mulheres e nossas crianças sejam por presa? Não nos seria melhor 
voltarmos ao Egito?”.

Por causa desse relatório negativo, as pessoas estavam dispostas 
a abandonar tudo, retornar ao Egito e voltar a serem escravas. 
Lembre-se que essa foi a geração que havia testemunhado os 
poderosos milagres das pragas no Egito e a divisão do Mar Vermelho. 
Eles tinham sido guiados pela coluna de nuvem de dia e pela coluna 
de fogo de noite e testemunharam o incrível poder demonstrado 
no Monte Sinai. Eles estavam sendo alimentados e sustentados 
milagrosamente naquela região selvagem. Mas quando o temor sem 
fé dominou seus corações, eles se esqueceram da presença de Deus e 
de Suas promessas e queriam desistir de tudo.

O tipo correto de temor de Josué e Calebe
Por outro lado, dois dos espias tinham o tipo certo de temor—

Josué e Calebe. Esse é o tipo de temor que respeita profundamente a 
Deus e as Suas promessas.

Eles disseram à congregação: “E Josué, filho de Num, e Calebe, 
filho de Jefoné, dos que espiaram a terra, rasgaram as suas vestes. E 
falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: A terra 
pelo meio da qual passamos a espiar é terra muito boa. Se o Senhor 
se agradar de nós, então, nos porá nesta terra e no-la dará, terra que 
mana leite e mel. Tão-somente não sejais rebeldes contra o Senhor 
e não temais o povo desta terra, porquanto são eles nosso pão; reti-
rou-se deles o seu amparo, e o Senhor é conosco; não os temais” 
(versículos 6-9).

Mais tarde, Deus recompensaria a fé viva desses dois jovens. 
Enquanto todo o restante daquela geração não foi permitido entrar 
na Terra Prometida, Josué e Calebe puderam entrar porque tinham 
“outro espírito”, que significa a atitude correta de confiar em Deus 
(versículos 24, 38).

Portanto, é extremamente importante distinguir o temor piedoso 
do temor irracional e paralisante que abandona a fé. Na verdade, 
Deus diz que se nós permitirmos que esse temor covarde e sem fé 
nos domine, um tipo de temor que nos faz fugir do dever e da res-
ponsabilidade cristã, simplesmente não entraremos em Seu Reino.

Como Deus disse: “Mas os covardes que deixam de Me seguir e 
voltam atrás, e aqueles que Me são infiéis, e os corruptos, e os assas-
sinos, e os imorais, e aqueles que convivem com demônios, e os ado-
radores de ídolos e todos os mentirosos—o destino deles é no Lago 
que queima com fogo e enxofre. Esta é a Segunda Morte” (Apoca-
lipse 21:8, Bíblia Viva, grifo nosso).

As principais palavras traduzidas como “temor” na 
Bíblia

Há duas principais palavras na Bíblia que descrevem o substantivo 
temor, seja bom ou ruim. No Antigo Testamento, a palavra hebraica 
yirah é mais frequentemente traduzida como “temor”. No Novo Tes-
tamento, é a palavra grega phobos, donde deriva a palavra portu-
guesa fobia—um medo extremo ou irracional de algo em particular.

A Bíblia fala frequentemente da necessidade de temer a Deus. Mas o que isso significa?  
Como poderíamos demonstrar isso em nossas vidas?

por Mario Seiglie

—Sete Atributos
O Temor de DeusO Temor de Deus
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O rei bíblico Davi, que levava jeito com as palavras, escrevia muito 
sobre o temor de Deus. Ele usou a palavra yirah uma única vez para 
descrever o medo normal de ser perseguido. Ele disse: “Temor e tre-
mor me sobrevêm; e o horror me cobriu” (Salmos 55:5). No entanto, 
na maioria das vezes que usou a palavra yirah, ele se referia a um 
temor positivo a Deus, que incluía uma profunda reverência a Ele e 
a Sua Palavra.

Por exemplo, ele exclamou: “Bem-aventurado o homem que teme 
ao Senhor, que em Seus mandamentos tem grande prazer. A sua 
descendência será poderosa na terra; a geração dos justos será aben-
çoada. Fazenda e riquezas haverá na sua casa, e a sua justiça perma-
nece para sempre” (Salmo 112:1-3).

Com este pano de fundo, vejamos sete atributos do temor piedoso 
na Bíblia.

O verdadeiro temor de Deus acompanha a verdadeira conver-
são e vem da submissão a Ele e do recebimento de Seu Espírito. 
Observe como Isaías descreve algumas das qualidades do Messias,  
Jesus Cristo:

 “Porque brotará um rebento do tronco de Jessé, e das suas raízes 
um renovo frutificará. E repousará sobre ele o Espírito do Senhor, 
e o Espírito de sabedoria e de inteligência, e o Espírito de conselho 
e de fortaleza, e o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. 
E deleitar-se-á no temor do Senhor e não julgará segundo a vista 
dos seus olhos, nem repreenderá segundo o ouvir dos seus ouvidos” 
(Isaías 11:1-3).

O apóstolo Paulo também mostra que Deus está envolvido no 
processo de termos um temor e respeito adequados a Ele, enquanto 
fazemos a nossa parte nisso. Como Paulo ressalta: “De sorte que, 
meus amados, assim como sempre obedecestes, não só na minha 
presença, mas muito mais agora na minha ausência, assim também 
operai a vossa salvação com temor e tremor; porque Deus é o que 
opera em vós tanto o querer como o efetuar, segundo a Sua boa von-
tade” (Filipenses 2:12-13).

Quando alguém realmente teme a Deus, isso faz com que a pes-
soa se entregue a Ele—independentemente das circunstâncias. Esta 
pessoa demonstra o devido temor e respeito diante de Deus e de Sua 
Palavra—pois isso não é apenas um pensamento passageiro. Como 
Davi escreveu: “Tema toda a terra ao Senhor; temam-No todos os 
moradores do mundo” (Salmos 33:8).

Através do profeta Isaías, Deus mostrou que deseja esse tipo de 
atitude de nossa parte: “Mas eis para quem olharei: para o pobre e 
abatido de espírito (aquele humildemente arrependido) e que treme 
diante da Minha palavra” (Isaías 66:2).

Podemos ver isso em Noé, que mostrou um temor respeitoso a 
Deus, quando recebeu as desafiadoras instruções para construir 
uma grande arca. Como nos diz Hebreus 11:7: “Pela fé Noé, quando 

avisado a respeito de coisas que ainda não se viam, movido por santo 
temor, construiu uma arca para salvar sua família. Por meio da fé ele 
condenou o mundo e tornou-se herdeiro da justiça que é segundo a 
fé” (NVI).

A passagem de Provérbios 22:4 aponta as bênçãos resultantes desse 
tipo de atitude reverente em relação a Deus: “O galardão da humil-
dade e o temor do Senhor são riquezas, e honra, e vida».

Esse tipo de temor reconhece o quanto somos pequenos diante da 
infinita majestade de Deus e nos impede de pensar em nós mesmos 
mais do que devemos. Isso nos ajuda a demonstrar consideração 
pelos outros e a não ser arrogantes, especialmente quando falamos 
sobre nossa fé e nossas crenças. Como Pedro explica: “Antes, santifi-
cai a Cristo, como Senhor, em vosso coração; e estai sempre prepara-
dos para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir 
a razão da esperança que há em vós” (1 Pedro 3:15).

O temor de Deus cria um profundo desejo de obedecer e agradar 
a Ele acima de todas as coisas, não querendo decepcioná-Lo e tam-
bém levando em consideração que um dia vamos prestar contas de 
nós mesmos diante dEle. Então, o temor piedoso é mais do que um 
mero respeito a Deus. Isso vai muito mais além, ao saber que um dia 
acontecerá um acerto de contas.

Como Paulo escreveu: “Pelo que muito desejamos também  
ser-Lhe agradáveis, quer presentes, quer ausentes. Porque todos 
devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um 
receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. 
Assim que, sabendo o temor [tradução da palavra grega phobos] que 
se deve ao Senhor, persuadimos os homens à fé . . .” (2 Coríntios 
5:9-11).

Davi entendeu a conexão entre o temor de Deus e a obediência 
quando escreveu: “O temor do Senhor é o princípio da sabedoria; 
bom entendimento têm todos os que cumprem os Seus mandamen-
tos” (Salmos 111:10, ACF). Essa obediência e reverência a Deus 
também fez Davi querer ter comunhão com outros que tinham esse 
mesmo temor piedoso. Ele declarou: “Companheiro sou de todos os 
que Te temem e dos que guardam os Teus preceitos” (Salmos 119:63).

Esse temor de Deus levou Davi a dedicar um dos Salmos a obe-
diência ao Quarto Mandamento—para descansar e honrar o dia de 
Sábado. Observe a inscrição no início do Salmo 92, seguida do pri-
meiro versículo: “Salmo e cântico para o Sábado. Bom é louvar ao 
Senhor, e cantar louvores ao Teu nome, ó Altíssimo” (ACF).

E note o que afirma o Comentário do Antigo Testamento de Keil & 
Delitzsch sobre esse versículo: “O sábado é o dia que Deus santifi-
cou, e ele deve ser consagrado a Deus ao afastar-se das atividades de 
negócios cotidianas . . . e dedicar-se ao louvor e à adoração a Deus, 
que é a ocupação mais apropriada e abençoada no sábado. Ade-
mais, isso não é apenas bom nos olhos de Deus, mas também para 
o homem, sendo benéfico para o coração, agradável e abençoado”.

O caminho de vida de Deus pode ser resumido neste versículo: 
“De tudo o que se tem ouvido, o fim é: Teme a Deus e guarda 
os Seus mandamentos; porque este é o dever de todo homem”  
(Eclesiastes 12:13).

 é um presente dEle
O Temor de Deus1

 produz humildade piedosa
O Temor de Deus2

 inspira obediência
O Temor de Deus3
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A Bíblia  
e Você

Outro atributo que o temor de Deus gera é a coragem piedosa.
Davi novamente expressou bem: “O Senhor é a minha luz e a minha 

salvação; a quem temerei? O Senhor é a força da minha vida; de quem 
me recearei? . . . Ainda que um exército me cercasse, o meu coração não 
temeria; ainda que a guerra se levantasse contra mim, nEle confiaria” 
(Salmos 27:1-3).

Quando você teme mais a Deus do que ao homem, então você temerá 
menos ao homem do que a Deus. Vemos um exemplo disso quando os 
apóstolos foram levados perante os poderosos líderes judeus e foram 
ameaçados de violência se continuassem a pregar sobre Jesus. Pedro e 
os outros apóstolos responderam: “Mais importa obedecer a Deus do 
que aos homens” (Atos 5:29). Então, eles foram espancados e instruídos 
a parar de falar no nome de Jesus, mesmo assim, eles não recuaram—
eles continuaram a fazer o que era certo diante de Deus!

Paulo também encorajou seu jovem ministro, Timóteo, a ter cora-
gem piedosa e a evitar o temor covarde. Paulo exortou-o: “Por esta 
razão, pois, te admoesto que reavives o dom de Deus que há em ti pela 
imposição das minhas mãos [este é o meio de conferir o Espírito de 
Deus e a autorização para o ofício espiritual]. Porque Deus não nos 
tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação”  
(2 Timóteo 1:6-7, ARA).

Outra qualidade que acompanha o temor piedoso é o abandono do 
pecado e o andar no caminho da justiça de Deus.

Como nos diz Provérbios 8:13: “O temor do Senhor é aborrecer o 
mal; a soberba, e a arrogância, e o mau caminho, e a boca perversa abor-
reço”. E acrescenta Provérbios 16:6: “Pela misericórdia e pela verdade, 
se purifica a iniquidade (transgressão da lei); e, pelo temor do Senhor, 
os homens se desviam do mal”.

Paulo exortou aos cristãos em Corinto, escrevendo: “Ora, amados, 
pois que temos tais promessas, purifiquemo-nos de toda imundícia da 
carne e do espírito, aperfeiçoando a santificação no temor de Deus”  
(2 Coríntios 7:1).

Devemos nos esforçar e nunca perder esse temor piedoso, que nos 
incentiva a fugir do pecado e de suas consequências mortais!

Um dos requisitos para servir a Deus é justamente o temor a Ele. Moi-
sés, seguindo o sábio conselho de seu sogro, constituiu líderes com as 
seguintes qualidades: “homens capazes, tementes a Deus, homens de 
verdade, que aborreçam a avareza” (Êxodo 18:21).

Josafá, um dos justos reis de Judá, fez o mesmo. “E estabeleceu juízes 
na terra, em todas as cidades fortes, de cidade em cidade. E disse aos juí-
zes: Vede o que fazeis, porque não julgais da parte do homem, senão da 
parte do Senhor, e ele está convosco no negócio do juízo. Agora, pois, 

seja o temor do Senhor convosco; guardai-o e fazei-o, porque não há no 
Senhor, nosso Deus, iniquidade, nem acepção de pessoas, nem aceita-
ção de presentes . . . E deu-lhes ordem, dizendo: Assim, andai no temor 
do Senhor com fidelidade e com coração inteiro” (2 Crônicas 19:5-9).

Aqueles que possuem um temor piedoso vão resistir ao desejo 
de aproveitar dos outros, abusando de suas posições de autoridade.  
O governante judaico, Neemias, registrou um excelente exemplo disso 
quando escreveu: “Mas os primeiros governadores, que foram antes 
de mim, oprimiram o povo e tomaram-lhe pão e vinho e, além disso,  
quarenta siclos de prata; ainda também os seus moços dominavam 
sobre o povo; porém eu assim não fiz, por causa do temor de Deus” 
 (Neemias 5:15).

Por outro lado, há um tipo de temor errado que não é apropriado 
para a liderança. Nós vemos isso quando Deus falou aos israelitas 
através de Moisés: “E continuarão os oficiais a falar ao povo, dizendo: 
Qual é o homem medroso e de coração tímido? Vá e torne-se à sua casa, 
para que o coração de seus irmãos se não derreta como o seu coração” 
(Deuteronômio 20:8). Nós vemos aqui que aqueles que não têm fé e são 
de coração tímido podem desencorajar os outros e criar instabilidade, 
o que indica que eles não são adequados para liderar o povo de Deus.

A Igreja primitiva era caracterizada pelo amor e pelo temor piedoso, 
que conduziu a um relacionamento afetuoso entre os irmãos. Como 
descreve Atos 9:31: “Assim, pois, as igrejas em toda a Judéia, e Galileia, 
e Samaria tinham paz e eram edificadas; e se multiplicavam, andando no 
temor do Senhor e na consolação do Espírito Santo”.

Portanto, o temor de Deus deve crescer dentro do amor de Deus por 
nós e também pelos outros cristãos. O apóstolo João mostrou que deve-
mos evitar ter um temor covarde e preocupação paralisante e, em vez 
disso, devemos confiar no amor de Deus em relação a nós e em nosso 
amor em relação a Deus e àqueles que realmente O temem.

Como João escreveu: “E nós conhecemos e cremos no amor que Deus 
tem por nós. Deus é amor, e aquele que permanece no amor permanece 
em Deus, e Deus, nele. Nisto é em nós aperfeiçoado o amor, para que, 
no Dia do Juízo, mantenhamos confiança; pois, segundo Ele é, também 
nós somos neste mundo. No amor não existe medo; antes, o perfeito 
amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento; logo, aquele que 
teme não é aperfeiçoado no amor. Nós amamos porque Ele nos amou 
primeiro” (1 João 4:16-19, ARA). Aqui vemos que o amor e o temor 
piedoso expulsam o medo errôneo.

Em resumo, todos nós podemos desenvolver esse temor vital e pró-
prio de Deus, que nos leva a amar a Ele e aos outros e a evitar o temor 
covarde, colocando Deus em primeiro lugar em nossas vidas. Isto é o 
que a Bíblia quer dizer com ter o temor de Deus! BN

              PARA SABER MAIS

O que significa ter uma relação estreita e leal com Deus? Como 
podemos construir essa relação com nosso Pai Celestial? Se você deseja 
saber, não deixe de baixar ou solicitar o nosso guia de estudo bíblico 
gratuito "Você Pode Ter Uma Fé Viva"!

http://portugues.ucg.org/estudos

 leva à coragem piedosa
O Temor de Deus4

 nos ajuda a evitar o pecado
O Temor de Deus5

edifica e estimula a liderança piedosa
O Temor de Deus6

conduz a amar a Deus e àqueles com a 
mesma mentalidade

O Temor de Deus7
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Explorando a  
Palavra de Deus

A crença de que Deus é uma trindade, ou seja, três pessoas em 
um ser, é a marca registrada da ortodoxia cristã. Mas você já 
procurou examinar essa ideia? Você pode se surpreender ao 

saber que essa característica da ortodoxia, o trinitarianismo, a crença 
de que Deus existe eternamente como Pai, Filho e Espírito Santo, não 
se encontra na Bíblia—na verdade, essa doutrina é um dos maiores 
enganos de Satanás!

Por que estou dizendo algo tão chocante como isso? Simplesmente, 
é porque o trinitarianismo clássico obscurece o propósito da existên-
cia humana e o que os seres humanos foram criados para serem no 
Reino de Deus.

O primeiro artigo de fé é crer que Deus existe: “Ora, sem fé é 
impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se 
aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador dos que 
o buscam” (Hebreus 11:6). Em outras palavras, uma pessoa deve 
acreditar que Deus existe e que Ele sempre tem nossos melhores 
interesses no coração.

Evidentemente, os céticos não acreditam na existência de Deus, 
mas a maioria das pessoas no mundo ocidental professa algum tipo 
de crença no Deus da Bíblia cristã. E ela diz que Deus é incriado, 
eterno e invisível. E, em João 4:24, Jesus declara que Deus é espírito.

Mas e quanto à origem de Jesus, o Filho de Deus? Como Ele surgiu? 
O trinitarianismo clássico sustenta que Deus, o Pai, gera eternamente 
o Filho, e que o Pai e o Filho geram eternamente o Espírito Santo. Os 
teólogos referem-se a este sistema fechado como o Deus trino—que 
significa “composto por três em um”. Eles afirmam ainda que todos 
os três—o Pai, o Filho e o Espírito Santo—participam e agem mutua-
mente como um único ser.

Como podemos ver, a divindade trina é um sistema fechado— 
ninguém pode entrar nesse “modelo eterno”. (Clarificando, a palavra 
“divindade” significa existência como Deus com natureza divina.) Se 
essa divindade está fechada, como os seres humanos podem se tornar 
filhos de Deus e membros de Sua família, como afirma 2 Coríntios 
6:18? E quanto à encarnação do Verbo—o Filho de Deus, que nasceu 
em carne? Lembre-se, o trinitarianismo clássico alega que o Pai está 
gerando eternamente o Filho no céu.

A encarnação e a ressurreição destroem o paradigma trinitário.
Assim torna-se fácil ver o dilema que isso representa. Como pode 

haver um Filho no céu e outro na Terra? Como foi preservada a 
“natureza essencial” de Deus Pai, do Filho e do Espírito Santo quando 
o Verbo se fez carne? Se qualquer pessoa divina é alterada ou retirada 
do modelo, todo o paradigma cai por terra. No entanto, os trinitários 

afirmam que o Pai continuou gerando o Filho no céu, até mesmo 
quando Ele foi gerado no ventre de Maria e durante todo o tempo 
que viveu na Terra em carne.

Se esse modelo clássico da geração eterna da divindade no céu fosse 
verdade, a encarnação daria lugar a um segundo Filho—um Filho 
sendo gerado eternamente no céu e outro Filho existindo em carne 
na Terra. Assim, de acordo com o modelo trinitário, o Filho na Terra 
seria, efetivamente, um quarto ser que entraria na equação—três no 
céu e um na terra, que, mais tarde, ascenderia ao céu.

Em vão, os teólogos tentaram explicar seu dilema apelando para as 
distinções na divindade. Ou seja, o Filho como uma das pessoas na 
divindade tornou-se carne, sofreu e morreu pelos pecados do mundo.

Mas como isso é possível, sendo que, pela doutrina trinitária, o Pai, 
o Filho e o Espírito Santo participam plenamente do ser um do outro 
e da ação de cada um, assegurando assim a unicidade e a indivisibili-
dade da divindade? Independentemente das tentativas dos teólogos 
de contornar esse dilema, enfatizando as distinções na divindade, eles 
estão irremediavelmente enredados em uma série de contradições.

O resultado lógico de insistir em que todas as três pessoas partici-
pam plenamente do ser um do outro é chamado de patripassianismo 
—corrente de pensamento que alega que Deus, o Pai, sofreu e morreu 
com Jesus, o Filho, pelos pecados do mundo.

Essas explicações das maneiras existenciais de Deus ou ênfases nas 
distinções da divindade não podem negar o fato de que, de acordo 
com essa mesma doutrina, se uma dessas três morre, todas morrem.

Infelizmente, essa doutrina reduz Jesus Cristo meramente à carne 
humana, que morreu pelos pecados do mundo. Além disso, os 
defensores desta doutrina estão, em essência, dizendo que Deus deu 
uma parte de Si mesmo a Si mesmo, um mero mortal, já que o Filho 
continua sendo gerado eternamente pelo Pai no céu. No entanto, 
Cristo clamou na cruz: “Pai, nas Tuas mãos entrego o Meu espírito” 
(Lucas 23:46).

Como a ressurreição de Jesus se encaixa na visão 
trinitária de Deus?

O paradigma trinitário vem abaixo pela gloriosa ressurreição de 
Jesus Cristo dentre os mortos. Os trinitários insistem em uma ressur-
reição física, ou seja, de corpo, apenas para tentar preservar o modelo 
trinitário do Pai gerando eternamente o Filho.

A insistência em uma ressurreição carnal nega a ressurreição de 
Cristo como um espírito vivificante: “Pois assim está escrito: O pri-
meiro homem, Adão, foi feito alma vivente. O último Adão, porém, é 

O Desafio de Deus ao  
Trinitarianismo

A crença na Trindade é a marca da ortodoxia. Ela é muito forte em muitas igrejas, que acham  
que negá-la significa não ser cristão. Você entende o que realmente diz a Bíblia?  por Don Ward
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espírito vivificante. Mas não é primeiro o espiritual, e sim o natural; 
depois, o espiritual” (1 Coríntios 15:45-46, ARA).

As Escrituras revelam claramente que o Cristo ressuscitado é um 
ente separado e distinto de Deus Pai, sendo que, agora, Ele está sen-
tado à mão direita do Pai. O apóstolo Pedro disse: “Varões irmãos, 
seja-me lícito dizer-vos livremente acerca do patriarca Davi que 
ele morreu e foi sepultado, e entre nós está até hoje a sua sepultura. 
Sendo, pois, ele profeta e sabendo que Deus lhe havia prometido com 
juramento que do fruto de seus lombos, segundo a carne, levantaria 
o Cristo, para o assentar sobre o seu trono, nesta previsão, disse da 
ressurreição de Cristo, que a Sua alma [Seu ser] não foi deixada no 
Hades [túmulo], nem a Sua carne viu a corrupção.

“A este Jesus Deus ressuscitou, do que todos nós somos testemu-
nhas. Exaltado, pois, à destra de Deus, tendo recebido do Pai a pro-
messa do Espírito Santo, derramou isto que vedes e ouvis. Porque 
Davi não subiu aos céus, mas ele mesmo declara: Disse o Senhor ao 
Meu Senhor: Assenta-Te à Minha direita . . .” (Atos 2:29-34).

Os teólogos trinitários reconheceram que a ressurreição de Cristo 
como um espírito vivificante introduziria uma quarta pessoa na 
divindade. Então, eles insistem que a ressurreição de Jesus foi uma 
restauração física de Sua vida humana, agora preservada eternamente 
—implicando que somente Jesus, como ser humano, morreu, pois, 
de acordo com o trinitarianismo, o Pai está gerando eternamente  
o Filho.

Isso nega a morte do Filho na cruz e sugere que Ele ressuscitou a 
Si mesmo ao invés de ter sido ressuscitado pelo Pai (Romanos 8:11).

Portanto, é muito fácil discernir as contradições inerentes nessa 
doutrina da trindade por causa da maneira como seus defenso-
res tentam explicar as origens e a unicidade do Pai, do Filho e do  
Espírito Santo.

A origem do Verbo

O que as Escrituras revelam sobre a origem do Filho de Deus? 
Aquele que se tornou o Filho de Deus na carne foi criado? Se Ele não 
foi criado, como e quando Ele surgiu?

Sob a inspiração do Espírito Santo, o apóstolo João explica, de 
forma clara, a origem do Verbo ou Logos, em grego, o Ser que se 
tornou Jesus Cristo. João 1:1 afirma: “No princípio, era o Verbo, e o 
Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus”. Aqui, as três cláusulas 
simples servem para ilustrar a existência eterna do Logos em oposição 
a um ser criado:

• Na primeira cláusula: “No princípio, era o Verbo”, o termo grego 
traduzido “era” é o verbo “ser”, que tem o sentido de “existir”. O Logos 
existia “no princípio”, uma alusão óbvia à passagem de Gênesis 1:1. 
No princípio da criação, o Logos já existia.

• Na segunda cláusula, a mesma palavra para “era” é usada para des-
crever o modo de existência em termos de relacionamento. Ou seja, 
o Logos estava com Deus, mostrando que Ele era distinto de Deus e, 
ao mesmo tempo, estava em comunhão com Deus.

• O mesmo tempo verbal “era” também é usado na terceira cláu-
sula para ajudar a definir o atributo ou a essência do Logos—“e o 
Verbo [Logos] era Deus [Theos]” (Dicionário de Jesus e dos Evan-
gelhos, “Logos”, 1992, p. 483, autores: Joel Green, Scot McKnight,  
Howard Marshall).

Claramente, João identifica duas entidades, o Verbo (Logos) e Deus 
(Theos). Além disso, João afirma veementemente que o Verbo era 

Deus (Theos). E ele também assevera que o Logos tinha um relaciona-
mento pessoal com Deus. Essa cronologia é sublinhada nos versículos 
1 e 2. Isto é, o Verbo que estava “no princípio” também estava “com 
Deus”. No versículo 2, a repetição do fato de que o Verbo, e nenhum 
outro, estava com Deus no princípio enfatiza Sua existência e relacio-
namento com Deus na eternidade. Como Deus criou todas as coisas 
através do Verbo, então Ele não veio a existir como uma criação de 
Deus. O Verbo já existia—Ele já existia “no princípio” da criação.

Mesmo se não houvesse outras escrituras disponíveis, a simplici-
dade e a força dessas palavras deixam claro que o Verbo é incriado 
—coeterno com Deus (Theos).

João repete o papel do Logos na criação em João 1:10, afirmando: 
“O Verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dEle...”. 
A palavra grega traduzida como “foi feito” é egeneto, que vem do 
verbo primário ginomai, o qual significa “tornar-se, i.e. vir à existên-
cia, começar a ser, ser feito” (Dicionário Bíblico Strong, SBB, 2002). 
Assim, foi pelo Verbo que o mundo veio à existência.

Mas a prova mais dramática da preexistência do Logos é a decla-
ração de que Ele foi feito carne e habitou com a humanidade (João 
1:14). Se o Logos não tivesse preexistência, então, Deus, o Pai, sim-
plesmente criou um novo ser para se tornar Seu Filho unigênito e 
para morrer pelos pecados do mundo. Mas, como mencionado 
acima, em João 1:1, o Verbo, que existia coeternamente com o Pai, 
foi Quem se tornou carne.

O Logos identificado no livro de Apocalipse

O primeiro versículo do livro de Apocalipse declara como o livro 
de Apocalipse é uma revelação que Deus Pai deu a Jesus Cristo para 
Seus servos. Jesus então a enviou por um anjo ao apóstolo João 
(Apocalipse 1:1). A seguir, a saudação de João é da parte de Deus Pai, 
“que é, e que era, e que há de vir”, e de Jesus Cristo, o primogênito 
dentre os mortos (Apocalipse 1:4-5).

Após a saudação, João recebe uma visão do Filho do Homem 
caminhando entre sete castiçais dourados. E Ele afirma que é “o Alfa e 
o Ômega, o Princípio e o Fim” (versículos 10-17). Assim, Jesus Cristo 
equipara a Sua eternidade com a de Deus, o Pai. Estas passagens 
têm um paralelo direto com a declaração de “EU SOU” de Jesus em 
João 8:58: “Em verdade, em verdade vos digo que, antes que Abraão 
existisse, EU SOU”. Assim, Jesus proclama, de forma irrefutável, Sua 
coeternidade com o Pai.

Além disso, João recebe uma visão de Jesus Cristo vindo em glória 
como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores: “Vi o céu aberto, e eis um 
cavalo branco. O Seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro e julga e 
peleja com justiça. Os Seus olhos são chama de fogo; na Sua cabeça, 
há muitos diademas; tem um nome escrito que ninguém conhece, 
senão Ele mesmo. Está vestido com um manto tinto de sangue, e o 

Analisando criticamente conclui-se que 
quando insistem que três pessoas parti-
cipam plenamente do ser um do outro, 
isso significa dizer que Deus Pai morreu 
com Jesus o Filho!
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Seu nome se chama o Verbo de Deus” (Apocalipse 19:11-13, ARA).
Aqui o Pai revela a todo o mundo que Jesus Cristo é “o Verbo de 

Deus”, o mesmo Ser que estava com Deus Pai na eternidade. Ele é 
aquele que se esvaziou de Sua glória e assumiu a forma de carne como 
Emanuel, “Deus conosco” (Mateus 1:23)—o Verbo encarnado que 
morreu pelos pecados do mundo e que agora vive para sempre.

O Logos se esvazia de Sua glória

O Pai e o Logos decidiram que o Verbo desistiria de Sua glória, 
para que pudesse reconciliar a humanidade pecadora com Deus Pai 
e começar uma nova ordem de seres—isto é, filhos de Deus, nascidos 
do Espírito, através de uma ressurreição dentre os mortos.

Como proclama o apóstolo Paulo, esse plano de salvação existia 
antes que Deus criasse a humanidade. Ele escreve que Deus “nos sal-
vou e chamou com uma santa vocação; não segundo as nossas obras, 
mas segundo o Seu próprio propósito e graça que nos foi dada em 
Cristo Jesus, antes dos tempos dos séculos” (2 Timóteo 1:9).

Assim, o Verbo tendo que se esvaziar de Sua glória e assumir a 
forma de carne, a humanidade extremadamente pecaminosa poderia 
ser reconciliada com o Pai, então o Verbo voltaria à sua glória como 
o primogênito dentre os mortos (Hebreus 2:9-10; Apocalipse 1:5). 
O fato de se tornar o primogênito dentre os mortos denota que, 
obviamente, outros viriam a seguir (ver também Romanos 8:29; 
Hebreus 2:10).

Paulo deixa muito claro que o Logos eterno desistiu de Sua glória e 
assumiu a forma de um servo para agir como nosso Salvador. Paulo 
escreve o seguinte sobre Ele: “Que, sendo em forma de Deus, não 
teve por usurpação ser igual a Deus. Mas esvaziou-se a si mesmo, 
tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens;  
E, achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obe-
diente até à morte, e morte de cruz” (Filipenses 2:6-8, ACF). Portanto, 
foi pelo Logos estar disposto a desistir de Sua glória que Ele pode 
assumir a forma de homem.

Mas, o cético poderia perguntar como os versículos acima provam 
que o Logos existia com o Pai? A palavra-chave se encontra no ver-
sículo 6: “. . . sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser 
igual a Deus”. A palavra grega traduzida como “sendo” é uma conju-
gação de huparcho, que significa “iniciar, vir a, portanto estar lá; estar 
pronto, estar à mão” (Strong). Assim, o Verbo já estava na forma de 
Deus antes de assumir a forma de homem.

Agora, como o Verbo poderia existir na forma de Deus e não ser 
Deus? Se alguém aceita a afirmação de Paulo de que Ele assumiu 
a forma de homem, também deve aceitar que Ele existia na forma  
de Deus.

Além disso, onde algumas versões traduzem que Ele “não teve por 
usurpação ser igual a Deus”, o termo grego para “usurpação” é uma 
conjugação de harpagmos, que significa “algo tomado pela força ou 
a ser apanhado” ou “algo para ser apanhado ou para ser agarrado 
firme, retido” (Strong). O que significa que Ele não considerou que 
Sua igualdade com Deus era algo para aferrar-se, mas sim que podia 
abrir mão—renunciar voluntariamente—quando se esvaziou de Sua 
antiga glória.

Isso significa claramente que a igualdade com Deus era algo que o 
Verbo já tinha. E o fato de Ele ter entregado Sua glória é o maior ato 
de liderança servidora que o mundo já testemunhou. Além disso, 
Sua disposição em abrir mão da glória que Ele compartilhava com 

Deus Pai é uma das principais razões pelas quais o Pai O exaltou e  
O colocou sobre todas as coisas (Efésios 1:20-22).

O testemunho de Cristo sobre a glória que 
compartilhava com o Pai

Antes de dar Sua vida pelos pecados do mundo, Ele pediu ao Pai 
que restaurasse a glória que Ele tinha com o Pai antes que o mundo 
existisse (João 17:5). A força desse pedido na língua grega é inegável. 
“Antes que o ‘mundo’ (da palavra grega kosmos, que significa a orga-
nização do universo) ‘existisse’ (do grego einai, que definitivamente 
refer à existência)”, Cristo compartilhou essa glória com o Pai. Qual-
quer tentativa de considerar isso apenas como algo profético, quanto 
ao que aconteceria após a ressurreição de Jesus, não está de acordo 
com as inequívocas palavras de Cristo.

Por que Jesus Cristo pediria ao Pai para restaurar algo que tinha com 
Ele antes do mundo existir se Ele nunca tivesse tido essa experiência? 
Se Ele nunca tivesse experimentado essa glória, seria razoável Ele 
pedir ao Pai que O glorificasse com uma glória diferente ao invés da 
glória que Ele tinha anteriormente com o Pai.

A preexistência de Cristo é afirmada claramente nesse versículo. 
E está muito claro nas Escrituras que Cristo abriu mão da glória que 
tinha com o Pai para vir à Terra. Mas, após o fim de Sua vida humana, 
Jesus, que morreu pelos pecados do mundo, foi ressuscitado dos 
mortos—já glorificado—e agora está à direita do Pai, restaurado à 
Sua antiga existência gloriosa.

Assim, o fato de Cristo ter sido glorificado na ressurreição não con-
tradiz de modo algum o entendimento de que o Verbo existia em um 
estado divino e glorioso antes de vir à Terra. Como Paulo explicou, 
em Filipenses 2, o Verbo já existia em plena glória antes de esvaziar-se 
de Sua glória e assumir a forma de homem.

Na carne, Ele era divino no sentido de que era o mesmo que sempre 
existiu antes de Sua encarnação, ainda mantendo Sua identidade 
divina como o Verbo. Ele também era o monogenes—o único 
Filho de Deus (João 1:14, 18; 3:16, 18), gerado pelo Pai e cheio do 
Espírito Santo, tendo o mesmo caráter justo e perfeito de Deus. Em 
Sua humildade, Ele assumiu a forma de homem para que pudesse 
morrer pelos pecados do mundo e estabelecer uma nova ordem de 
seres, tornando-se o primogênito dentre os mortos, quando o Pai  
O ressuscitou.

Então, vemos que, através do amor, da graça e da misericórdia 
de Deus, o conceito trinitário de um sistema fechado é destruído 
pelo grande propósito de Deus de crear a humanidade. Deus Pai e 
Jesus Cristo nos oferecem a vida eterna no glorioso Reino de Deus. 
Podemos compartilhar a glória do Pai e do Filho no Reino de Deus, 
sendo transformados em gloriosos seres espirituais radiantes como 
Eles— e, segundo Romanos 8:17, ser “herdeiros de Deus e coerdeiros 
de Cristo”. BN

              PARA SABER MAIS

A palavra "Trindade" não aparece em nenhuma parte da Bíblia, então de 
onde surgiram essa ideia e ensinamento? A história revela a resposta, e 
ela é muito surpreendente! Para saber mais, baixe ou solicite nosso guia 
de estudo bíblico gratuito "Deus é uma Trindade?" Uma cópia gratuita 
está esperando por você!

http://portugues.ucg.org/estudos
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Em Mateus 12:38, alguns dos escribas 
e fariseus pediram a Jesus um sinal 
para provar que Ele era o Messias. Dis-

seram-lhe: “Mestre, queremos ver um sinal 
milagroso feito por ti”, (NVI).

Jesus respondeu que o único sinal que daria 
era o do profeta Jonas: “Pois, assim como Jonas 
esteve três dias e três noites no ventre de um 
grande peixe, assim o Filho do homem ficará 
três dias e três noites no coração da terra”  
(versículo 40, NVI).

Mas como podemos encaixar “três dias e três 
noites” entre a crucificação e o sepultamento 
na tarde da sexta-feira, pouco antes do pôr do 
sol, e a ressurreição no domingo de manhã ao 
nascer do sol? Esta visão tradicional possibilita 
a permanência de Jesus no túmulo apenas um 
dia e meio, ou seja, metade do tempo predito!

Uma visão tradicional que não se encaixa

Alguns acreditam que a declaração de Cristo 
de que Ele ficaria “três dias e três noites no seio 
da terra” não requer um período literal de 72 
horas. Eles argumentam que qualquer parte de 
um dia pode ser contado como um dia inteiro.

Assim, uma vez que Jesus morreu à tarde e 
foi sepultado pouco antes do anoitecer, eles 
acham que os minutos finais da sexta-feira 
perfazem o primeiro dia, sendo a noite de 
sexta-feira a primeira noite, sendo o sábado 
o segundo dia, a noite de sábado a segunda 
noite, e alguns minutos do amanhecer do 
domingo seria o terceiro dia.

Mas, onde está a terceira noite? Mesmo 
se alguns minutos de luz durante o dia da  
sexta-feira e da manhã do domingo formas-
sem “dias”, esta interpretação não explica como 
apenas duas noites—sexta-feira e sábado à 
noite—podem, de alguma forma, atender as 
três noites preditas por Jesus.

Na verdade, a Escritura diz claramente que 
Jesus já tinha ressuscitado antes de Maria 
Madalena ir ao túmulo no domingo de manhã, 
quando ela “foi ao sepulcro de madrugada, 
sendo ainda escuro” (João 20:1-2). Então, na 

realidade, nenhuma parte do domingo pode-
ria ser contada como um dia, pois Jesus ressus-
citou bem antes do romper da aurora.

A escritura de Jonas 1:17, a qual se referiu 
Jesus, afirma que “esteve Jonas três dias e três 
noites nas entranhas do peixe”. Não temos 
nenhuma base bíblica para arrazoar que Jesus 
quis dizer apenas duas noites e um dia, além de 
parte de outro dia.

Se Jesus tivesse ficado no túmulo só na 
tarde de sexta-feira até o início da manhã de 
domingo, então o sinal que Ele deu de que era 
o Messias profetizado não teria sido cumprido.

Então, qual é o problema? Tem alguma coisa 
errada com as palavras de Cristo ou com a 
visão tradicional de quando e por quanto 
tempo Ele esteve no túmulo?

Vamos examinar cuidadosamente os deta-
lhes a partir dos Evangelhos. Quando fazemos 
isso, descobrimos a verdadeira história de 
como as palavras de Jesus foram cumpridas 
com exatidão.

A referência a dois Sábados 

Observe a sequência de eventos descritos em 
Lucas 23. O momento da morte de Jesus, assim 
como Seu sepultamento, apressado por causa 
da proximidade do Sábado, que começava no 
pôr do sol, está narrado nos versículos 46-53. 
Então, o versículo 54 diz: “E era o Dia da Pre-
paração, e amanhecia o sábado”.

Na sociedade judaica da época, a faxina da 
casa e a preparação dos alimentos se faziam 
antes de todo Sábado. Assim, a véspera do 
Sábado veio a ser chamada de “dia da prepa-
ração” ou simplesmente “a preparação”. O dia 
de descanso bíblico cai no Sábado, o sétimo 
dia da semana. De acordo com cálculos da 
Bíblia, os dias começam ao pôr do sol (Levítico 
23:32; comparar Gênesis 1:5, 8, 13), de modo 
que todos os Sábados semanais começam na 
sexta-feira ao pôr do sol.

Com base nesses fatos, muitas pessoas acre-
ditam que é o Sábado semanal que está sendo 
mencionado aqui e que Jesus foi, portanto, 

crucificado em uma sexta-feira. Mas as Escri-
turas mencionam dois tipos de “Sábados”— 
o dia de sábado semanal regular, que caiu no 
sétimo dia da semana e um dos setes Dias San-
tos anuais (listados em Levítico 23), Sábados 
que poderiam—e geralmente ocorriam—cair 
em algum dia da semana que não fosse o dia 
de Sábado semanal regular.

O dia posterior à crucificação de Jesus 
foi um Sábado semanal ou um destes Dias  
Santos anuais?

A escritura de João 19:31 afirma claramente 
que este Sábado que se aproximava “era 
grande”. Este termo não se refere ao Sábado 
semanal (do pôr do sol de sexta-feira ao pôr 
do sol de sábado), e sim, neste contexto, ao 
primeiro dia dos Pães Asmos, um dos Dias 
Santos anuais de Deus (Êxodo 12:16-17; 
Levítico 23:6-7). Muitos comentários bíblicos, 
enciclopédias e dicionários podem confirmar 
que João não está se referindo ao Sábado 
semanal aqui, mas a um dos Sábados anuais.

De acordo com a evidência bíblica, naquele 
ano, esse grande dia de Sábado caiu em uma 
quinta-feira (o que significa que começou na 
quarta-feira ao pôr do sol). Isto se torna espe-
cialmente quando os detalhes dos relatos dos 
Evangelhos nos mostram que haviam dois 
Sábados separados.

Lucas 23:55-56 nos diz que as mulheres, 
depois de verem o corpo de Cristo sendo colo-
cado no túmulo, pouco antes do pôr do sol, 
voltaram e “prepararam especiarias unguen-
tos” para a preparação final do corpo.

Elas não teriam feito esse tipo de trabalho 
em um dia de Sábado, seja semanal ou anual, 
uma vez que isso seria considerado uma vio-
lação do Sábado. Podemos confirmar isso 
no relato de Marcos, que afirma: “E, passado 
o sábado, Maria Madalena, Salomé e Maria, 
mãe de Tiago, compraram aromas [que elas 
não poderiam ter comprado em um dia de 
Sábado] para irem ungi-Lo” (Marcos 16:1).

As mulheres tiveram que esperar até que 
este Sábado passasse para poderem comprar 

Jesus Cumpriu sua Profecia acerca do  
Tempo que Ficaria Sepultado?

Jesus Cristo disse claramente que permaneceria sepultado por três dias e três noites. Mas isto estaria de  
acordo com uma crucificação e sepultamento na “Sexta-Feira Santa” e uma ressurreição no “Domingo de  
Páscoa”, que possibilita apenas um dia e meio no túmulo? Ou os Evangelhos proveem uma solução que  

se encaixa perfeitamente com o que Jesus predisse?  por Scott Ashley
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e preparar as especiarias, que seriam usadas 
para ungir o corpo de Jesus. Em seguida, Lucas 
23:56 nos diz que, depois de comprar e pre-
parar as especiarias e os unguentos na sexta-
-feira, elas, “no sábado, repousaram, conforme 
o mandamento”—o que significa que tinham 
de ter adquirido as especiarias antes do Sábado 
em que descansaram. Este segundo Sábado 
mencionado nos relatos dos Evangelhos é o 
Sábado normal da semana, observado a partir 
do pôr do sol da sexta-feira ao pôr do sol do 
Sábado.

Ao comparar os detalhes em ambos os Evan-
gelhos—onde Marcos nos diz que as mulheres 
compraram especiarias depois do Sábado e 
Lucas relata que elas prepararam as especiarias 
antes de descansar no Sábado—aqui podemos 
ver claramente que se trata de dois Sábados 
diferentes.

O texto original grego de Mateus 28:1 ainda 
nos diz que as mulheres foram ao túmulo 
“após os sábados” (plural), como mostram 
algumas traduções da Bíblia.

O primeiro, como diz em João 19:31, foi 
um “grande dia”—o primeiro dia da Festa 
dos Pães Asmos—que neste ano caiu em uma 
quinta-feira. O segundo foi o Sábado semanal 

do sétimo dia. (Para ver esses eventos enun-
ciados dia a dia, observe o gráfico abaixo).

Sinal do Messias

Depois que as mulheres descansaram no 
sábado semanal, elas foram ao túmulo de Jesus, 
cedo no primeiro dia da semana (domingo), 
“sendo ainda escuro” (João 20:1), e descobriu 
que Ele já havia ressuscitado (Mateus 28:1-6; 
Marcos 16:2-6; Lucas 24:1-3). Jesus não ressus-
citou ao nascer do sol da manhã de domingo. 
Quando Maria Madalena chegou, “sendo 
ainda escuro”, ela já encontrou a pedra remo-
vida e o túmulo vazio!

Quando analisamos todos os detalhes nos 
relatos dos quatro Evangelhos tudo fica claro. 
Jesus foi crucificado e sepultado na quarta-
feira à tarde, pouco antes de começar um 
sábado, ao pôr do sol. No entanto, este foi um 
grande dia de sábado, que ia de quarta-feira a 
quinta-feira ao sol pôr do sol daquela semana, 
e não era um sábado semanal, que ia do pôr 
do sol de sexta-feira ao pôr do sol de sábado.

E como Jesus foi enterrado no fim da tarde, 
pouco antes do pôr do sol, e, de acordo com 
Suas próprias palavras, Ele ressuscitaria por 
volta do mesmo tempo três dias e noites 

mais tarde. Ele permaneceu no túmulo de  
quarta-feira ao pôr do sol até Sábado ao pôr do 
sol, quando ressuscitou dos mortos. Embora 
ninguém tenha testemunhado a Sua ressur-
reição (que ocorreu dentro de um túmulo 
selado), para confirmar às Suas palavras e a 
evidência bíblica isso tinha que acontecer três 
dias e três noites depois, perto do pôr do sol 
de Sábado.

Esta linha do tempo acomoda perfeita-
mente três noites completas (as noites de 
quarta-feira, quinta-feira e sexta-feira) e três 
períodos de plena luz do dia (quinta-feira, 
sexta-feira e Sábado). Este é o único tempo 
em que se encaixa perfeitamente na profecia 
de quanto tempo Jesus estaria no túmulo. E, 
como vimos, isso cumpre corretamente com 
todos os detalhes registrados nos Evangelhos.

Podemos ter certeza de que o período de 
tempo de sepultamento que Jesus deu como 
prova de que era o Messias durou exatamente 
como Ele predisse. Por não entenderem os 
Dias Santos bíblicos de Jesus Cristo e Seus 
seguidores guardaram é que a maioria das 
pessoas não consegue compreender os deta-
lhes cronológicos que foram preservados com 
tanta exatidão nos Evangelhos. BN

Quarta-feira Quinta-feira Sexta-feira Sábado Domingo

A Cronologia Bíblica do Sepultamento e Ressurreição de Jesus Cristo

Jesus foi crucificado e 
morreu por volta das três 
horas da tarde (Mateus 
27:46-50). Este era o 
dia da preparação para 
o Sábado anual, não 
semanal, que começou ao 
pôr-do-sol (Marcos 15:42, 
Lucas 23:54, João 19:31). O 
corpo de Jesus foi colocado 
no túmulo antes do  
pôr-do-sol (Mateus 
27:57-60).  

Este era um grande dia 
de Sábado, o primeiro Dia 
dos Pães Asmos (João 
19:31; Levítico 23:4-7). Ele 
é descrito como um dia 
após o “Dia da Preparação” 
(Mateus 27:62).

O grande dia de Sábado 
já havia passado, então as 
mulheres compraram e 
prepararam as especiarias 
para ungir o corpo de Jesus 
antes de descansar no dia 
do Sábado semanal, que 
começava no pôr-do-sol 
de sexta-feira (Marcos 
16:1, Lucas 23:56).

As mulheres descansaram 
no Sábado semanal, de 
acordo com o Quarto 
Mandamento (Lucas 23:56; 
Êxodo 20:8-11). Jesus 
ressuscitou perto do pôr-
do-sol, exatamente três 
dias e três noites após o 
sepultamento, cumprindo 
assim o sinal de Jonas e 
legitimando o sinal que 
havia dado sobre ser o 
Messias.

As mulheres trouxeram as 
especiarias preparadas no 
início da manhã, enquan-
to ainda estava escuro 
(Lucas 24:1, João 20:1), 
mas não encontraram 
Jesus porque Ele já havia 
ressuscitado (Mateus 
28:1-6, Marcos 16:2-6, 
Lucas 24:2-3, João 20:1). 
Ele não ressuscitou na 
manhã de domingo, mas 
perto do pôr-do-sol do 
dia anterior.

Os nossos calendários contam os 
dias a partir da meia-noite, mas a 
Bíblia conta os dias de pôr-do-sol 
a pôr-do-sol (Gênesis 1:5, 8, 13; 

Levítico 23:32).

O “dia da preparação” antes do 
Sábado anual (e não antes do 

Sábado semanal)

O primeiro dia da Festa dos Pães 
Asmos, que é depois do “dia da 

preparação”.

14 de Nisan Grande o Dia de Sábado 16 de Nisan Sábado Semanal 18 de Nisan

3 Dias e 3 Noites no Túmulo

Sexta-feira Santa a Domingo de Páscoa:  
apenas um dia e meio

Jesus Cristo comeu a ceia 
da Páscoa à noite com 

Seus discípulos (no início 
de 14 de Nisã, contagem 
bíblica do tempo) e insti-
tuiu os símbolos da Nova 
Aliança (Mateus 26:26-

28). Então, Jesus foi traído 
por Judas, preso e levado 
durante a noite perante o 

sumo sacerdote.

Noite de Terça-feira
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Estados Unidos e a Grã-Bretanha
na Profecia Bíblica?  

Onde estão os

Bem-vindo à nona lição da série “A Profecia Bíblica e Você”.
Esta lição explorará algo que a Bíblia previu sobre o surgi-

mento de duas grandes e proeminentes nações dos tempos 
modernos.

Grande parte da profecia da Bíblia é sobre o tempo do fim—o 
período que antecede o retorno de Jesus Cristo. E, realmente, ela tem 
muito a dizer sobre algumas das nações mais importantes da atuali-
dade. No entanto, a Bíblia não se refere a elas por seus nomes moder-
nos. Assim, se quisermos entender muitas profecias do tempo do fim, 
os principais protagonistas devem ser identificados.

Hoje, a única superpotência do mundo é os Estados Unidos da 
América. No século XIX, a superpotência era a Grã-Bretanha, o 
maior império da história do mundo. Essas nações foram ignoradas 
pela Bíblia? Como isso poderia acontecer, enquanto a Bíblia nos dá 
muitos outros detalhes sobre o tempo do fim? Na verdade, como você 
verá, as profecias do tempo do fim se referem a essas nações mais do 
que a qualquer outra!

Hoje, muitas pessoas não sabem que a Grã-Bretanha já dominou 
o mundo. No auge de seu poder, o Império britânico abrangia o 
Canadá, a Austrália, a Nova Zelândia, a Índia e partes da África, da 
Ásia e do Oriente Médio. Ela compreendia cerca de um quarto da 
massa terrestre do planeta e um quarto de sua população! Como dizia 
um famoso ditado: “O sol nunca se põe no Império Britânico”!

Não há espaço aqui para descrever quão poderosa foi a influência 
da Grã-Bretanha e dos Estados Unidos na história mundial.

Entretanto, muito significativo é o fato de que o povo britânico e 
norte-americano—abençoados com a liberdade religiosa—tem sido 
o principal instrumento de divulgação da Bíblia para a maior parte do 
mundo. Eles trouxeram a versão King James da Bíblia, e muitas outras 
traduções em inglês e milhares de traduções em outras línguas. Além 
disso, eles forneceram generosamente recursos financeiros e obreiros 
para levar exemplares da Bíblia para todas as partes do mundo.

Então, onde estão os Estados Unidos e a Grã-Bretanha na Bíblia?  
A resposta a esta questão é uma chave importante para a compreen-
são das profecias bíblicas. Isso nos permite entender quantas profe-
cias já foram cumpridas perfeitamente e também saber o que esperar 
no tempo do fim.

Este é um assunto muito importante. Para uma explicação mais 
completa e uma visão geral da história, nós recomendamos a leitura 
de nosso esclarecedor guia de estudo bíblico Os Estados Unidos e a 

Inglaterra na Profecia Bíblica. Pois, aqui, neste artigo, podemos cobrir 
apenas o básico.

A história começa com as promessas de Deus a Abraão, 
Isaque e Jacó

Primeiro, analisemos a história das incríveis promessas de Deus a 
Abraão e seus descendentes:

Deus chamou Abrão (nome original de Abraão) para deixar sua 
terra natal e viver uma vida baseada na fé nEle e em Sua promessa de 
uma cidade permanente e gloriosa (Hebreus 11:8-10). (Aprendemos 
de Apocalipse 21:2 que esta cidade será a Nova Jerusalém).

As primeiras promessas de Deus para Abrão, que tinha setenta e 
cinco anos na época, estão em Gênesis 12:1-4, quando Deus disse:  
“E em ti serão abençoadas todas as famílias da Terra”, e isto significava 
duas coisas. Por meio de Jesus Cristo, o proeminente descendente de 
Abrão, todas as pessoas seriam abençoadas espiritualmente. E atra-
vés de muitos dos outros descendentes de Abrão, pessoas de todo o 
mundo receberiam bênçãos físicas de paz e prosperidade.

Como Abrão demonstrou fidelidade, então Deus continuou 
expandindo Suas promessas. Ele disse que os descendentes de Abrão 
seriam tão numerosos quanto às estrelas do céu. Embora Sarai (nome 
original de Sara), esposa de Abrão, era incapaz de conceber filhos, 
Deus prometeu-lhe que esses descendentes seriam gerado do próprio 
Abrão. E ele acreditou em Deus, “e foi-lhe imputado isto por justiça” 
(Gênesis 15:4-6).

Então, depois de esperar onze anos, por sugestão de Sarai, Abrão 
tomou uma decisão muito ruim, gerando um filho da serva de Sarai, 
Agar. Assim, Agar deu a luz a Ismael quando Abrão tinha oitenta e 
seis anos (Gênesis 16:15-16).

Então, quando Abrão tinha noventa e nove anos, Deus apareceu-
-lhe e fez uma aliança muito significativa com ele e seus descendentes. 
Naquele tempo, Deus mudou seu nome para Abraão, que significa 
“pai da multidão” (de muitas nações), e mudou o nome de Sarai para 
Sara, que significa “princesa” (Gênesis 17:5, 15). No ano seguinte, 
Sara finalmente deu à luz ao filho de Abraão, Isaque, quando tinha 
noventa anos e Abraão tinha cem anos (Gênesis 17:17; 21:1-5).

Muitos anos depois, Deus testou severamente a fé de Abraão, 
dizendo-lhe para sacrificar o seu amado filho, Isaque. Quando Deus 
viu que Abraão iria Lhe obedecer voluntariamente, então expandiu 
Suas promessas para ele (Gênesis 22:16-18).
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As promessas de Deus foram transmitidas a Isaque, o filho de 
Abraão (Gênesis 26:4), depois ao filho de Isaque, Jacó (Gênesis 28:3-
4, 13-14), e depois ao filho de Jacó, José e seus filhos (Gênesis 48:15-
16, 19-20). Deus mudou o nome de Jacó para Israel, que significa 
“prevalecente (ou príncipe) com Deus” (Gênesis 32:28), para que 
seus descendentes fossem conhecidos como israelitas.

Esta grande parte da história prepara o cenário para o restante desta 
lição.

A família de Jacó cresce para se tornar a nação de Israel
Muitas vezes, as nações começavam a partir de uma família, que 

aumenta para se tornar uma tribo ou clã, e depois se torna uma nação. 
A “tábua das nações” do capítulo dez de Gênesis mostra-nos muitos 
descendentes de Noé que se tornaram os ancestrais de tribos e nações. 
As passagens posteriores mostram como Jacó, cujo nome foi mudado 
por Deus para Israel, e seus doze filhos tornaram-se os antepassados 
de todos os israelitas—“as doze tribos de Israel” (Gênesis 49:28).

Quando Jacó (Israel) e sua grande família migraram para o Egito, 
eles eram só cerca de setenta pessoas (Êxodo 1:5). Ao longo do tempo, 
“os filhos de Israel frutificaram, e aumentaram muito, e multiplica-
ram-se, e foram fortalecidos grandemente” (Êxodo 1:7). E ali, eles 
tornaram-se uma “nação grande, poderosa e numerosa” (Deute-
ronômio 26:5, comparar Gênesis 46:3)—a nação de Israel. E Deus, 
milagrosamente, trouxe esse “povo do meio de outro povo [Egito]” 
(Deuteronômio 4:34).

“Grande multidão de estrangeiros de todo tipo [de várias outras 
etnias] seguiu com eles” (Êxodo 12:38). Deus acolhia estrangeiros em 
Israel desde que concordassem em honrá-Lo e viver conforme Suas 
leis (Êxodo 12:48). Claramente, Deus queria que Seu povo se identifi-
casse não tanto por suas conexões étnicas, mas principalmente como 
por sua conexão espiritual—sendo “o povo de Deus” (Juízes 20:2).

Quando Deus “escolheu” os israelitas, isso não denotou favoritismo, 
e nem ao menos era porque eles eram justos (Deuteronômio 9:6). Eles 
foram escolhidos antes de nascerem, através das promessas de Deus a 
Abraão concernente aos seus descendentes.

Deus os escolheu para tornarem-se “santos”, servindo como uma 
nação modelo para ensinar ao resto do mundo a viver de acordo com 
as leis de Deus, para que essas outras nações também recebessem Suas 
bênçãos (Deuteronômio 7:6-8; 4:6-8). Mas, em vez disso, em grande 
parte da sua história, os israelitas foram um péssimo exemplo espiri-
tual e Deus teve que puni-los muitas vezes.

O foco geográfico da Bíblia é Jerusalém e a Terra Prometida, que 
a circunda. Isso explica por que as nações ao redor de Jerusalém são 
aquelas que se encontram mencionadas, de forma mais explícita, na 
Bíblia.

Traçando as bênçãos prometidas da grandeza nacional
Agora vamos analisar algumas importantes profecias e seu cum-

primento.

► Quando Deus apareceu a Jacó (Israel), que promessa Ele 
acrescentou às promessas anteriores?

“E apareceu Deus outra vez a Jacó, vindo de Padã-Arã, e abençoou-
-o. E disse-lhe Deus: O teu nome é Jacó; não se chamará mais o teu 
nome Jacó, mas Israel será o teu nome. E chamou o seu nome Israel. 
Disse-lhe mais Deus: Eu sou o Deus Todo-poderoso; frutifica e mul-
tiplica-te; uma nação e multidão de nações sairão de ti, e reis proce-
derão de ti” (Gênesis 35:9-11).

Deus disse que “uma nação e multidão de nações” sairia de Jacó. 
Nos últimos séculos, que nação, em particular, e “multidão” ou grupo 
de nações, com herança em comum, têm sido as mais poderosas? 
Sem dúvida, a resposta é os Estados Unidos da América e a Comu-
nidade Britânica. A limitação de espaço nesta lição não permite 
demonstrar as inúmeras provas desse fato. Então, para ver todas as 
provas do cumprimento dessa profecia bíblica na história, novamente 
recomendamos a leitura de nosso guia de estudo bíblico Os Estados 
Unidos e a Inglaterra na Profecia Bíblica.

► A promessa da primogenitura passou de Jacó para José?

“Quanto aos filhos de Rúben, o primogênito de Israel (porque ele 
era o primogênito, mas, porque profanara a cama de seu pai [ele teve 
relações com Bila, concubina de Jacó], deu-se a sua primogenitura 
aos filhos de José, filho de Israel; para assim não ser contado na 
genealogia da primogenitura. Porque Judá foi poderoso entre 
seus irmãos, e dele provém o príncipe; porém a primogenitura foi  
de José)” (1 Crônicas 5:1-2).

 “Rúben, tu és meu primogênito, minha força e o princípio de meu 
vigor, o mais excelente em alteza e o mais excelente em poder. Incons-
tante como a água, não serás o mais excelente, porquanto subiste ao 
leito de teu pai. Então, o contaminaste . . .

 “José é um ramo frutífero, ramo frutífero junto à fonte; seus ramos 
correm sobre o muro. Os flecheiros lhe deram amargura, e o flecha-
ram, e o aborreceram. O seu arco, porém, susteve-se no forte, e os 
braços de suas mãos foram fortalecidos pelas mãos do Valente de Jacó 
. . . pelo Deus de teu pai, o qual te ajudará, e pelo Todo-poderoso, o 
qual te abençoará com bênçãos dos céus de cima, com bênçãos do 
abismo que está debaixo, com bênçãos dos peitos e da madre.

“As bênçãos de teu pai excederão as bênçãos de meus pais, até à 
extremidade dos outeiros eternos; elas estarão sobre a cabeça de José 
e sobre o alto da cabeça do que foi separado de seus irmãos” (Gênesis 
49:3-4, 22-26).

Depois de Rúben ter sido desqualificado, Jacó transferiu a benção 
da primogenitura a seu filho José. Esta bênção incluía grandes 
promessas, como a de que os descendentes de José seriam frutíferos, 
prósperos e poderosos. Jacó disse que “o cetro não se arredará de 
Judá”, uma referência ao fato de que Deus estabeleceria uma dinastia 
de reis descendente de Judá—a dinastia de Davi—da qual, finalmente, 
viria o Messias (Gênesis 49:10).

Essa dinastia deixou de governar na Terra Santa quando os 
babilônios invadiram Judá no século VI a.C. Mas ela nunca 
desapareceu, depois de ter sido transferido para as Ilhas Britânicas! 

As bênçãos da primogenitura de Israel foram cumpridas 
no surgimento do povo britânico e dos Estados Unidos. 
Não é de admirar que os britânicos e os norte-america-
nos tenham esse sentimento de fraternidade—eles são 
descendentes de irmãos!
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Por isso, Cristo retornará para tomar posse de um trono que ainda 
existe. (Para saber mais acerca dessa incrível história, acesse o site ucg.
org e leia nosso guia de estudo bíblico digital, somente em inglês, O 
Trono da Grã-Bretanha: Seu Futuro e Origem Bíblica [The Throne of 
Britain: Its Biblical Origin and Future]).

► Então, a promessa da primogenitura—e o nome 
“Israel”—foi transferida para os dois filhos de José?

“E [Jacó] abençoou a José e disse: O Deus, em cuja presença anda-
ram os meus pais Abraão e Isaque, o Deus que me sustentou, desde 
que eu nasci até este dia, o Anjo que me livrou de todo o mal, abençoe 
estes rapazes; e seja chamado neles o meu nome e o nome de meus 
pais Abraão e Isaque; e multipliquem-se, como peixes em multidão, 
no meio da terra.

“Mas seu pai o recusou e disse: Eu o sei, filho meu, eu o sei; também 
ele será um povo e também ele será grande; contudo, o seu irmão 
menor será maior que ele, e a sua semente será uma multidão de 
nações. Assim, os abençoou naquele dia, dizendo: Em ti Israel aben-
çoará, dizendo: Deus te ponha como a Efraim e como a Manassés. E 
pôs a Efraim diante de Manassés” (Gênesis 48:15-16, 19-20).

Pouco antes de morrer, Jacó (Israel) pronunciou bênçãos especiais 
de primogenitura sobre os dois filhos de José, Efraim e Manassés. 
Ele profetizou que os descendentes de Manassés se tornariam uma 
“grande” nação e que os descendentes de Efraim se tornariam “uma 
multidão de nações” (versículo 19). Em essência, Jacó estava adotando 
seus netos como seus próprios filhos (versículo 5). Ele disse: “Seja cha-
mado neles o meu nome [Israel]” (versículo 16).

Essa transferência do nome Israel é extremamente significativa. Há 
muitas profecias bíblicas do fim dos tempos sobre “Israel”, e isso nos 
permite saber que podem se referir aos descendentes de José e a seus 
dois filhos. Na verdade, apenas algumas profecias sobre “Israel” se 
referem aos descendentes de todos os filhos de Jacó.

As bênçãos de Efraim foram cumpridas na ascensão do Império 
Britânico e da Comunidade (uma “multidão” de nações) Britânica. 
As bênçãos de Manassés foram cumpridas na ascensão dos Estados 
Unidos da América. Não é de admirar que os britânicos e os  
norte-americanos tenham esse sentimento de fraternidade—eles são 
descendentes de irmãos!

► Na bênção de Moisés sobre os descendentes de Jacó 
(Israel), o que ele profetizou acerca de José?

“E de José disse: Bendita do Senhor seja a sua terra, com o que há de 
mais excelente nos céus, com o orvalho e com o que há no abismo, que 
jaz abaixo, e com as mais excelentes novidades do sol, e com as mais 
excelentes produções da lua, e com o mais excelente dos montes anti-
gos, e com o mais excelente dos outeiros eternos e com o mais exce-
lente da terra, e com a sua plenitude, e com a benevolência Daquele 
que habitava na sarça.

“A bênção venha sobre a cabeça de José e sobre o alto da cabeça 
do que foi separado de seus irmãos. Ele tem a glória do primogê-
nito do seu boi, e as suas pontas são pontas de unicórnio; com elas 
ferirá os povos juntamente até às extremidades da terra; estes, pois, 
são os dez milhares de Efraim, e estes são os milhares de Manassés”  
(Deuteronômio 33:13-17).

As maiores bênçãos materiais e geopolíticas foram entregues aos 
descendentes de José.

► Depois da morte de Salomão, Israel foi dividida em  
dois reinos?

“Sucedeu, pois, naquele tempo, que, saindo Jeroboão de Jerusalém, 
o encontrou o profeta Aías, o silonita, no caminho, e ele se tinha ves-
tido de uma veste nova, e sós estavam os dois no campo. E Aías pegou 
na veste nova que sobre si tinha e a rasgou em doze pedaços. E disse a 
Jeroboão: Toma para ti os dez pedaços, porque assim diz o Senhor, 
Deus de Israel: Eis que rasgarei o reino da mão de Salomão e a ti darei 
as dez tribos...” (1 Reis 11:29-31).

“E sucedeu que, ouvindo todo o Israel que Jeroboão tinha voltado, 
enviaram, e o chamaram para a congregação, e o fizeram rei sobre 
todo o Israel; e ninguém seguiu a casa de Davi, senão a tribo de Judá. 
Vindo, pois, Roboão a Jerusalém, ajuntou toda a casa de Judá e a tribo 
de Benjamim, cento e oitenta mil escolhidos, destros para a guerra, 
para pelejar contra a casa de Israel, para restituir o reino a Roboão, 
filho de Salomão” (1 Reis 12:20-21).

Assim, como profeta de Deus, Aías previu que as tribos do norte se 
separariam de Israel e manteriam o nome de Israel. Elas se tornaram 
o reino, ou a casa, de Israel. As tribos do sul, de Judá e Benjamim, 
juntamente com uma parte de Levi, se tornaram conhecidas como o 
reino, ou a casa, de Judá. E aqueles que faziam parte da casa de Judá 
ficaram conhecidos como “judeus”. Embora pareça surpreendente, 
mas a primeira vez que os “judeus” foram mencionados na Bíblia, eles 
estavam em guerra contra Israel (2 Reis 16:5-6 ).

Em sua grande maioria, os israelenses da moderna nação de Israel 
são judeus. Quando a Bíblia fala de Judá no tempo do fim, ela está 
se referindo a esta atual nação de Israel e a outros judeus dispersos.

► Por que a casa de Israel se tornou conhecida como as 
dez tribos perdidas de Israel?

“E o rei da Assíria transportou a Israel para a Assíria; e os fez 
levar para Hala e para Habor, junto ao rio Gozã, e às cidades dos 
medos; porquanto não obedeceram à voz do Senhor, seu Deus; 
antes, traspassaram o seu concerto e tudo quanto Moisés, servo do 
Senhor, tinha ordenado; nem o ouviram nem o fizeram” (2 Reis 
18:11-12).

Quando as dez tribos do norte continuaram a se rebelar contra o 
poderoso império assírio, eles sitiaram sua capital Samaria (por volta 
de 724-722 a.C.). Depois que Samaria caiu, os assírios deportaram a 
maioria dos israelitas para lugares distantes, onde eles, eventualmente, 
adotaram as línguas e as culturas dos nativos dessas áreas.

Além disso, uma vez que essas dez tribos já haviam abandonado 
a guarda do Sábado de Deus e dos Dias Santos, eles deixaram de 
ter esses sinais identificadores (Êxodo 31:13). Muitos de seus 
descendentes continuaram migrando, principalmente na direção 
oeste, área da atual Europa. Deus cumpriu Sua promessa de 
“sacudir” os israelitas entre outras nações, mantendo-os incólumes 
(Amós 9:9). Mas porque perderam sua identidade original, muitos 
historiadores pensam que eles foram completamente assimilados 
por outros povos ou desapareceram.

Em contrapartida, quando o povo da casa de Judá foi levado cativo 
para Babilônia, mais de um século depois, eles conservaram sua 
língua e suas crenças, inclusive a observância do Sábado. E, mais 
tarde, quando alguns receberam a permissão de retornar à Judéia 
(posteriormente, renomeada como Palestina pelos romanos). Deste 
modo, grande parte do povo judeu nunca perdeu sua identidade. 
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► Quais são as provas de que os israelitas não deixaram de 
existir?

Jesus disse que foi enviado “às ovelhas perdidas da casa de Israel” 
(Mateus 15:24). Jesus disse a Seus discípulos que fossem pregar 
“às ovelhas perdidas da casa de Israel” (Mateus 10:6). Muitos anos 
depois, o apóstolo Tiago dirigiu sua carta “às doze tribos que andam 
dispersas” (Tiago 1:1). Obviamente, Jesus e Tiago esperavam alcan-
çar os descendentes de todas as doze tribos. Enquanto a maioria dos 
historiadores nem tentou “encontrar” as chamadas “tribos perdidas”, 
rejeitando até mesmo a própria ideia, outros se esforçaram para con-
seguir rastrear as migrações dos israelitas.

Biblicamente falando, uma das grandes provas que as dez tribos 
do norte de Israel não deixaram de existir se encontra em Ezequiel 
37:15-28. Onde se menciona que, quando o Reino de Deus for esta-
belecido na Terra, Deus trará os descendentes das tribos do norte de 
Israel de volta à Terra Prometida e as unirá às duas tribos que forma-
ram “Judá”—Judá e Benjamin.

Se realmente essas dez tribos do norte foram assimiladas por outras 
nações e desapareceram, então seus descendentes não poderiam ser 
trazidos de volta à Terra Prometida nesse tempo. Mas, no livro de 
Amós, Deus prometeu que não Se esqueceria das tribos do norte de 
Israel e nem permitiria que fossem absorvidas por outras nações a 
ponto de ficarem irreconhecíveis (novamente, ver Amós 9:9). E Deus 
cumpriu fielmente essa promessa!

► Quando Deus falou com Abraão, o que Ele quis dizer 
com “em Isaque será chamada a tua semente”?

“Porém Deus disse a Abraão: Não te pareça mal aos teus olhos 
acerca do moço e acerca da tua serva; em tudo o que Sara te diz, ouve 
a sua voz; porque em Isaque será chamada a tua semente” (Gênesis 
21:12).

Será uma surpresa para muitos descendentes de Isaque, ou filhos de 
Isaque, quando se tornarem conhecidos, entre estes estarão os cha-
mados “saxões”. Obviamente, os povos de língua inglesa, britânicos e 
norte-americanos, são chamados de anglo-saxões.

► Quando os descendentes dos irmãos Efraim e Manassés 
se separaram?

Na época colonial, Deus inspirou muitos descendentes de Manas-
sés a se mudarem da Grã-Bretanha e de outros países europeus para 

os Estados Unidos. Como resultado da Revolução Americana, os dois 
irmãos ficaram politicamente separados—embora eles tenham traba-
lhado juntos muitas vezes, o que tem sido uma benção para o mundo. 
De vez em quando, você ouvirá a frase “as treze tribos de Israel”. Isso é 
devido ao fato de os descendentes de Efraim e Manassés serem con-
tados como duas tribos diferentes, sendo Manassés a décima terceira 
tribo. (É interessante notar que o número treze era relevante na antiga 
história norte-americana, pois havia treze colônias originais, as quais 
se tornaram os primeiros treze Estados da federação).

As diversas profecias bíblicas do fim dos tempos sobre “Israel”, mui-
tas vezes, se referem aos Estados Unidos, à Grã-Bretanha e a outros 
povos relacionados. As profecias do fim dos tempos sobre “Judá” 
referem-se ao moderno Estado de Israel e a outros judeus dispersos. 
Com esse conhecimento, você poderá entender as profecias do fim 
dos tempos relativas a Israel e a Judá. Infelizmente, muitas profecias 
alertam para o julgamento e o castigo de Deus, que acometerão Israel 
e Judá por causa de sua desobediência à Palavra e às leis de Deus. Mas 
também há muitas outras profecias sobre a restauração da grandeza e 
do papel de liderança de Israel e Judá no futuro.

Esperamos que esta breve lição tenha estimulado o seu apetite para 
ler muito mais sobre a surpreendente evidência das origens dos povos 
britânicos e norte-americanos e sobre as profecias de eventos futuros! 
As próximas lições vão identificar outras nações.

Pratique agora
Leia as incríveis bênçãos proferidas por Jacó sobre os descenden-

tes de José em Gênesis 49:22-26. Depois leia as espantosas bênçãos 
enunciadas por Moisés acerca dos descendentes de José em Deute-
ronômio 33:13-17. Pense no grandioso significado e na magnanimi-
dade dessas promessas!

Se você mora em um país que tenha recebido essas bênçãos, agra-
deça sinceramente a Deus por Seu amor, fidelidade e generosidade 
ao conceder todas essas bênçãos! A fidelidade de Deus quanto às 
essas coisas materiais é um lembrete de Sua fideli-
dade acerca das coisas espirituais. Todos nós devemos 
agradecer por tudo isso!

Para aprender muito mais, não deixe de baixar 
ou solicitar o nosso guia de estudo bíblico gratuito,  
Os Estados Unidos e a Inglaterra na Profecia Bíblica!

http://portugues.ucg.org/estudos

Onde reside o verdadeiro poder geopolítico 
Como vimos, alguns governantes chegaram ao poder de maneiras 

muito obscuras, e isso nos leva a refletir na história do profeta Daniel 
e do poderoso Nabucodonosor, que agiu como alguns governantes 
atuais. Daniel, que trabalhou na corte de Nabucodonosor, revelou 
o seguinte ao rei sobre a política de seu tempo e o envolvimento de 
Deus nela: “Ele muda os tempos e as horas; Ele remove os reis e esta-
belece os reis” (Daniel 2:21).

O desenvolvimento da geopolítica e a ascensão de governantes 
dependem exclusivamente da permissão e direção de Deus. Por 
conseguinte, Daniel relata o que Deus revela sobre o futuro da 
humanidade através de uma sucessão de homens poderosos através 
da história, levando ao tempo do retorno de Cristo.

Mais tarde, Daniel explica o que todos precisam saber: “O Grande 
Deus domina sobre os reinos do mundo: Ele dá os reinos a quem bem 
entende, até ao mais humilde dos homens” (Daniel 4:17, Bíblia Viva). 
Todos os governantes precisam prestar atenção nisso.

A corrupção nos governos deste mundo chegará ao fim com um 
reino de justiça governado por Jesus Cristo: “Mas, nos dias desses 
reis [no último ressurgimento do Império Romano], o Deus do céu 
levantará um reino que não será jamais destruído; e esse reino não 
passará a outro povo; esmiuçará e consumirá todos esses reinos e será 
estabelecido para sempre” (Daniel 2:44).

Mas antes disso, haverá dias sombrios enquanto homens poderosos 
e corruptos lutarem para reviver a antiga glória de suas nações. Feliz-
mente, os dias deles estão contados! BN

► (" Vladimir Putin: A Ascensão de um Homem Poderoso" continuado da pg. 11)
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notÍcias Mundiais  
e a Profecia

Eventos e Tendências Atuais

Sem reestruturação e novos equipamen-
tos, as forças armadas norte-americanas 

podem sofrer derrotas nos próximos con-
flitos. Conforme relatado no jornal The Wa-
shington Times, em um novo estudo da ins-
tituição Rand Corp, intitulado “A Capacidade 
Militar e de Defesa dos Estados Unidos Num 
Mundo Perigoso” diz “que as forças dos Es-
tados Unidos poderiam, segundo análises 
plausíveis, perder a próxima guerra em que 
se envolverem” (citado por Bill Gertz, 13 de dezembro de 2017).

“O estudo da instituição Rand Corp recomendou que, em vez 
de preparar seu poderio militar para combater duas guerras re-
gionais simultaneamente, os militares precisam mudar o foco 
para o combate dos cinco principais adversários da atualidade: 
China, Rússia, Coréia do Norte, Irã e grupos terroristas islâmicos” 
—e cada um desses conflitos necessita de equipamentos e mé-
todos de engajamento distintos (ibid.).

Em relação às necessidades militares abrangentes, o texto 
seguinte de Loren Thompson foi extraído de um artigo da 
revista Forbes e se intitula “Cinco Razões Pelas Quais O Exército 
dos Estados Unidos Deve Se Modernizar Para Evitar Uma 
Catástrofe” (3 de janeiro de 2018):

“O exército dos Estados Unidos . . . tem sido severamente 
subfinanciado desde 2011 . . . Como resultado, os sistemas de 
combate do Exército têm ficado cada vez mais obsoletos . . . o 
Secretário das Forças Armadas Mark Esper e o Subsecretário 
Ryan McCarthy . . . estão intensificando seus esforços para expli-
car sobre esse perigo iminente . . . Aqui, de forma simplificada, 
estão os cinco temas-chave no cerne do apelo do Exército por 
mais investimento em modernização, enquanto ainda há tempo 
para equipar adequadamente os soldados norte-americanos”.. 

“1) O orçamento para a compra de equipamentos do exército 
foi reduzido ao máximo durante o governo Obama . . . O contin-
gente militar ativo no Exército foi reduzido a cerca de cem mil 
soldados . . .”.

“2) Inimigos potenciais estão se aproximando da tecnologia 
militar dos Estados Unidos. A Rússia e a China começaram a 
se igualar ou superar as capacidades de combate disponíveis 
aos soldados norte-americanos. Por exemplo, os tanques 
dos Estados Unidos não possuem a tecnologia de proteção 
ativa equipada nos tanques russos; muitas vezes, os mísseis 
táticos russos e chineses têm tido maior alcance do que os 
equivalentes norte-americanos; e muitos países colocaram 
sensores de segmentação com alcance maior. No ano passado, 
o subcomandante—do Exército disse ao Congresso que o 
equipamento do exército está ‘ultrapassado, superado e 
desatualizado’”.

“3) As novas tecnologias proporcionam aos inimigos a 
superação da capacidade bélica do Exército. Muitos adversários 
potenciais estão usando aviões não tripulados—drones—para 
espionar as forças terrestres norte-americanas ou para atacá-las 
. . . Outros inimigos estão usando sistemas de interferência de 
baixo custo para confundir os sinais de navegação, detecção e 

comunicação dos Estados Unidos. Os ataques 
cibernéticos contra as redes táticas dos Estados 
Unidos estão cada vez mais comuns . . .”.

“4) Os inimigos descobriram que os solda-
dos estão vulneráveis . . . As guerras são princi-
palmente sobre controle de territórios, de po-
pulações e recursos . . . [o que, basicamente] 
exige “forças terrestres”. Mas com o advento 
da improvisação de aparatos explosivos, car-
gas moldadas e outras opções de alta tecno-

logia, se faz necessário mais financiamento para modernizar a 
proteção do exército, de modo que os soldados dos Estados 
Unidos não se tornem alvos fáceis”.

“5) O Exército tem uma estreita janela de oportunidade para 
avançar na modernização . . . O gasto com armas aumenta 
quando os republicanos controlam o governo e cai quando o 
controle é dos democratas . . . Os líderes do exército precisam 
convencer o Congresso a acelerar o desenvolvimento de novos 
helicópteros, veículos de combate, redes de comunicação e ou-
tros equipamentos para assegurar um apoio político perene à 
medida em que mudam os ânimos dos congressistas”.

“O Exército já identificou quais são as principais prioridades 
de modernização . . . Se essa tecnologia não chegar logo às For-
ças Armadas, então, inevitavelmente, o risco de enormes baixas 
e derrota catastrófica na próxima campanha militar terrestre 
dos Estados Unidos aumentarão”.

Em 31 de dezembro de 2017, o artigo do site Observer intitu-
lado “O Ano Em Que A Hegemonia dos Estados Unidos Chega 
ao Fim”, o ex-analista da Agência Nacional de Segurança, John 
Schindler, descreveu alguns dos graves desafios enfrentados 
pelos militares norte-americanos:

“Nossa Força Aérea . . . está perdendo pilotos a uma taxa alar-
mante, enquanto pouquíssimos caças F-22 mantém o domínio 
aéreo em todo o mundo . . . Nossa Marinha está ainda em pior 
situação . . . Considerando que a Marinha dos Estados Unidos 
é que tem garantido a livre navegação nos mares do mundo 
desde 1945 . . . Seu triste declínio tem consequências de longo 
prazo . . .”.

“Nosso Exército ainda não está pronto para uma batalha cam-
pal. Nas sombras da guerra no leste da Ucrânia, as forças terres-
tres da Rússia demonstraram uma capacidade de matar muito 
superior a dos Estados Unidos e da OTAN . . . O exército dos Es-
tados Unidos está tentando, desesperadamente, melhorar para 
poder enfrentar os russos em pé de igualdade numa batalha 
assim”.

“Alguns impérios enfraquecem lentamente, outros caem rapi-
damente após uma grande derrota; a história está repleta des-
tes exemplos. Desde 1945, Washington tem presumido poder 
estabelecer nossos militares em qualquer lugar, no momento 
e lugar que escolher, graças ao nosso domínio dos céus e dos 
oceanos do mundo . . . Mas isso não é mais verdade. O mundo 
mudou, a hegemonia norte-americana entrou em colapso e, se 
não houver cautela, Washington pode descobrir isso da maneira 
mais difícil” (Fontes: The Washington Times, Forbes, Observer).

O Aumento do Risco Para Militares dos Estados Unidos 
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Depois que o governo anterior e o Congresso deram o 
aval para alargar o teto da dívida externa do país, tem 
sido perturbador ver o quanto ela tem aumentado. 

Atualmente, a dívida externa dos Estados Unidos está 
em inimagináveis vinte trilhões e meio de dólares e segue 
aumentando—106% do PIB, maior do que toda a economia 
do país. Segundo escreve Desmond Lachman, do Instituto 
American Free Enterprise, ela “se encontra num nível que 
todos os economistas consideram uma zona de altíssimo risco” 
(“Ponto de Vista: O Perigo do Aumento da Dívida Pública”, site 
InsideSources, 7 de janeiro de 2018).

Um artigo da revista The Week aponta: “No geral, o Escritó-
rio de Orçamento do Congresso (CBO, em inglês) acredita que 
a dívida pública supere a barreira dos trinta trilhões até 2028, 
à medida que os custos do programa de saúde Medicare e da 
Segurança Social aumentem para cobrir o envelhecimento dos 
babies boomers. A Presidente do Banco Central, Janet Yellen, 
advertiu que o contínuo aumento da dívida do país poderia se 
tornar insustentável. ‘Esse é o tipo de coisa que não deixa nin-
guém dormir’, disse ela ao Congresso em novembro” (“A Dívida 
Pública Explicada”, 13 de janeiro de 2018).

As taxas de juros mais baixas da história ajudaram o governo 
a continuar pagando juros da dívida. Mas essas taxas de juros 
deverão aumentar nos próximos anos. Alguns afirmam que isso 
não é muito importante, já que o governo pode continuar im-
primindo dinheiro para sempre, mas isso levaria ao descontrole 
da inflação.

A maior parte dessa dívida é devida a investidores norte-
americanos, que detêm os títulos do Tesouro—empresas, 
governos locais ou indivíduos—e volta aos fundos fiduciários 
do governo, como Segurança Social e programa Medicare, com 
investidores que se beneficiam dos juros auferidos. Cerca de 
30% dela é de propriedade de investidores estrangeiros. “O 
maior credor estrangeiro dos Estados Unidos é a China, que 
detém cerca de 5% do total dessa dívida, seguido de perto pelo 
Japão. Isso pode se tornar um problema se os Estados Unidos 
sofrerem danos a sua classificação de crédito, mas atualmente, 
a dívida pública norte-americana ainda é considerada um dos 
ativos mais seguros do mundo” (ibid). Evidentemente, isso 
pode mudar um dia.

Lachman comenta: “Aqueles que não estão preocupados 
com a nossa crescente dependência do financiamento estran-
geiro parecem fechar os olhos para o alto endividamento do 
governo de nossa nação para com países como a China, que, 
particularmente, não é tão favorável a nós. Na verdade, não de-
veríamos confiar tanto nessas fontes estrangeiras de financia-
mento, e sim nos esforçarmos para reduzir essa nossa vulnera-
bilidade econômica externa, pagando nossa dívida”.

As Escrituras advertem que “o que toma emprestado é servo 
do que empresta” (Provérbios 22:7). E Deus disse aos israelitas 
que seriam amaldiçoados por causa da desobediência e, por 
isso, os estrangeiros teriam capacidade de emprestar-lhes en-
quanto eles não conseguiriam emprestar nada aos estrangeiros 
(Deuteronômio 28:43-44). Este é um assunto muito sério.

O colunista conservador Cal Thomas escreveu recentemente: 
“Antes de alargar a dívida pública mais do que qualquer outro 
presidente, Barack Obama criticou George W. Bush por aumen-
tar essa mesma dívida dos Estados Unidos. Um senador do Illi-
nois, num debate sobre a elevação do teto da dívida, disse a 
Obama: “O fato de estarmos aqui hoje para debater o aumento 
do limite da dívida dos Estados Unidos é um sinal de falha na 
liderança”. A dívida aumentou em 3,5 trilhões de dólares nos 
primeiros cinco anos de Bush no cargo, em parte foi por causa 
do ataque terrorista de 11 de setembro de 2001 e a subsequen-
te guerra no Afeganistão. Durante os dois mandatos de Obama, 
essa dívida aumentou em 8,9 trilhões de dólares . . . 

“Uma das razões pelas quais os impérios e as grandes nações 
entraram em colapso ao longo da história foi por causa de pesa-
das dívidas. Nenhum indivíduo pode continuar gastando como 
se não houvesse amanhã, então por que alguém pensaria que 
uma nação pode continuar aumentando seu déficit e ainda 
esperar um futuro? As empresas que gastam constantemen-
te mais do que lucram vão à falência. As nações que gastam 
constantemente mais do que arrecadam e continuam tomando 
emprestado para manter a ilusão da prosperidade, geralmen-
te, entram em colapso. É preciso parar para avaliar um com-
portamento tão irresponsável. E isso não é uma questão de se, 
mas de quando” (“O Grande Favor da China”, The Washington 
Times, 15 de janeiro de 2018). (Fontes: InsideSources, The Week,  
The Washington Times).

A Dívida Externa dos Estados Unidos continua Aumentando

As Escrituras advertem que “o que toma emprestado é 
servo do que empresta” (Provérbios 22:7). E Deus dis-
se aos israelitas que seriam amaldiçoados por causa da 
desobediência e, por isso, os estrangeiros teriam capa-
cidade de emprestar-lhes enquanto eles não consegui-
riam emprestar nada aos estrangeiros (Deuteronômio 
28:43-44). Este é um assunto muito sério.
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https://portugues.ucg.org/a-boa-nova

 Esta obra evangelizadora compreende a edição, publicação e distribuição gratuita 
desta Boa Nova do vindouro Reino de Deus, de vários guias de estudo de ensino 
bíblico, e da preparação e cuidado dos irmãos, ao redor do mundo.
   Esta revista ‘A Boa Nova’ e guias de estudo Bíblicos aqui mencionados contêm 

direitos auditorais e são publicados pela Igreja de Deus Unida, uma Associação 
Internacional. Também somos representados e os distribuimos, sob licença, em 
Angola pela Igreja de Deus Mundial em Angola.
   Sua doação espontânea ou seus dízimos nos ajudarão a ampliar esse esforço. Use 

a conta ao lado se vive no Brasil, ou a aba de doações do nosso site, ou detalhes de 
contato na página 2. Muito obrigado pela sua contribuição.

Banco: Caixa Econômica Federal (104)
Agência: 3540
Operação: 003
Conta Corrente: 1877-4
CNPJ: 19.443.682/0001-35
Beneficiário: Igreja de Deus Unida Brasil

Faça uma doação agora!                                                                                                                     

DEUS TEM UM 
PLANO PARA TODA 

A HUMANIDADE
Ele está trabalhando para oferecer a salvação para toda a raça 

humana, e os esquemas se encontram nos Dias Santos bíblicos.

Começando com a morte e ressurreição de Jesus Cristo 
—nossa Páscoa—e culminando com o novo céu e terra 
nova, essas festas nos dão um vislumbre do que Deus 
está fazendo para oferecer a vida eterna a todos.  

Descubra você mesmo essa importante história e o 
futuro brilhante que são representados por esses dias. 

SOLICITE OU BAIXE A SUA CÓPIA GRATUITA do  
"Plano dos Dias Santos de Deus: A Promessa 
de Esperança Para Toda a Humanidade" em  

http://portugues.ucg.org/estudos/


