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A comemoração deste ano do 75º aniversário do Dia D—o 
desembarque dos aliados no norte da França, que rompeu 
as defesas de Adolf Hitler na costa atlântica—será especial-

mente emocionante pela simples razão de que muito poucos dos 
que participaram dessa batalha estarão nessa celebração. A maioria 
agora descansa em seus túmulos, e as lembranças daquele dia vêm 
desaparecendo paulatinamente dia após dia.

A cada dia, centenas de veteranos da Segunda Guerra Mundial 
morrem e os que restam estão na faixa dos noventa anos de idade. 
Em breve, não haverá nenhum e o mundo será menos afortunado 
por isso.

A maioria dos meus tios serviu em vários quadros das forças ar-
madas dos Estados Unidos durante esse conflito. Meu pai se volun-
tariou para ser fuzileiro enquanto ainda estava no ensino médio, 
mas a guerra terminou antes que ele fosse enviado para o combate. 
À medida que eu crescia, a guerra ainda era uma lembrança fres-
ca e penosa para muitos. Eu nunca ouvi meus tios falarem sobre 
suas experiências—provavelmente, para eles seria melhor não falar 
sobre isso. Um dos tios da minha esposa voltou para casa em um 
caixão, morto por estilhaços de uma granada de artilharia no últi-
mo ano da guerra.

É difícil imaginar o horror daquele dia fatídico quando jovens de 
18, 19 e 20 anos de idade atacaram em grupos e percorreram du-
zentos metros de praia aberta debaixo de chuva, balas e granadas 
—demitido por outros jovens da mesma idade, usando uniformes 
diferentes. Muitos jovens de ambos os lados não viveram para ver 
outro amanhecer.

Quais fatores levaram a esse turbilhão de morte e destruição? 
Grande parte da culpa pode ser atribuída a um homem—um ar-
tista fracassado e ex-soldado, Adolf Hitler, que nunca se ascendeu 
acima do nível de cabo na Primeira Guerra Mundial. No entanto, 
através de uma cadeia de eventos quase inacreditável, ele saiu da 
obscuridade para se tornar o chanceler da Alemanha e, depois, di-
tador.

Ele expôs seu sonho em sua obra de dois volumes, Mein Kampf 
(“Minha Luta”), escrito durante e logo após sua prisão na década 
de 1920 por provocar agitação política. Ele delineou sua ideologia 
racista (os alemães arianos eram a raça “genial” mestre e os judeus 
a raça “parasita” a ser eliminada); a necessidade da Alemanha de 
se expandir (pela conquista de outros países) e seu movimento na-
cional-socialista (nazista) ganhar e exercer poder em uma nova e 
poderosíssima Alemanha.

Quando Hitler chegou ao poder em 1933, ele proclamou seu 
novo regime, o Terceiro Reich (reich significa “reino” ou “império”). 
Isso sinalizou outro aspecto de seu sonho, porque o primeiro e o 
segundo reich da história alemã foram o Sacro Império Romano 
do ano 800 a 1806 e o Império Alemão de 1871 a 1918. O Sacro 
Império Romano dominou a Europa Central, e o Império Alemão 
dominou a maior parte da Europa Central e da Europa Oriental 
antes de sua queda no fim da Primeira Guerra Mundial.

Hitler via a si mesmo como o líder de um novo império alemão, 
que dominaria a Europa por outros mil anos, junto com o mundo 
inteiro, então ele começou a transformar seu sonho em realidade. 
Em termos de conquista direta, ele teve muito mais sucesso do que 
seus antecessores, estabelecendo o domínio alemão sobre um vasto 
território—que se estendia desde o interior da Rússia, a leste, até a 
costa do Atlântico, a oeste, e desde a ponta norte da Noruega e sul 
da África Setentrional. O emblema da águia alemã foi erguido so-
bre essas terras, assim como o símbolo da águia romana (copiado 
por Hitler) tinnha sido levantado sobre essas nações quase dois mil 
anos antes.

A partir disso é que os sonhos se tornam perigosos—na verdade, 
viram pesadelos. Hitler decidiu fazer exatamente o que havia des-
crito em seu livro Mein Kampf. Ele iniciou a sua proposta de exter-
mínio dos judeus (assassinando seis milhões deles). A Alemanha 
precisava de uma lebensraum (“sala de estar”), então ele invadiu e 
destruiu seus vizinhos, levando milhões de pessoas à morte.

De fato, seu Partido Nacional-Socialista governou uma nova 
e mais forte Alemanha, mas seu sonho de uma Europa domina-
da pelos alemães se transformou em um pesadelo para a Europa 
e para a própria Alemanha. Sua campanha de conquista acabou 
sendo interrompida e a Alemanha foi forçada a recuar, cercada de 
inimigos por todos os lados.

Quando o desembarque dos Aliados no Dia D foi bem sucedi-
do, os dias da Alemanha estavam contados. E menos de um ano 
depois, a Alemanha se rendeu, mas não antes de o país cair no 
ostracismo. Hitler morreu em desgraça, cometendo suicídio em 
seu bunker subterrâneo, em Berlim, enquanto as tropas russas se 
aproximavam. Talvez seu longo legado estivesse provando que, às 
vezes, os líderes das nações podem ser os piores inimigos do povo.

Mas o que isso tem a ver conosco hoje? Na verdade, muito. A 
profecia bíblica revela que, de alguma maneira, a história tende a 
se repetir. E as importantes profecias dos livros bíblicos de Daniel 
e Apocalipse nos mostram que outro governante faminto de poder 
surgirá pouco tempo antes do retorno de Jesus Cristo. Ele será o 
líder de um bloco de nações chamado de “a Besta”—um termo que 
reflete sua natureza, que será como um animal selvagem carnívoro. 
Você pode ler mais sobre isso nos artigos desta edição.

Jesus Cristo nos adverte: “Estejam sempre atentos e orem para 
que vocês possam escapar de tudo o que está para acontecer, e estar 
de pé diante do Filho do homem” (Lucas 21:36, NVI). Com a revis-
ta A Boa Nova, queremos ajudá-lo a entender para onde se dirige 
nosso mundo. Para que você possa compreender a urgência desses 
tempos e, como disse Jesus, “estar de pé”!

editorial

Scott Ashley 
Editor-chefeQuando Os Sonhos Viram Pesadelos
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Spanish Flu cont...
notÍcias Mundiais  
e a Profecia

“Pai, que foto é essa?” Eu perguntei.
“Oh”, ele respondeu, “esse é o primeiro cemitério 

norte-americano na Europa na Segunda Guerra 
Mundial. Depois do Dia D, seis de junho, eu enviei 

uma equipe de homens com uma escavadeira para o cavar na praia 
de Omaha.”

A foto desbotada em preto-e-branco com algumas manchas e ru-
gas estava em uma caixa com dezenas de outras fotos que meu pai 
trouxe de sua experiência na Segunda Guerra Mundial. Com certe-
za, olhando para o sinal e a pequena cerca ao redor da trama, você 
poderia ler o que dizia: “Aqui marca o local do primeiro cemitério 
norte-americano na França, na Segunda Guerra Mundial.”

Eu estava olhando para o local de descanso de dezenas de sol-
dados norte-americanos que morreram na “sangrenta Omaha”, a 
praia da Normandia onde houve as mais pesadas baixas naquele 
dia memorável há setenta e cinco anos.

Antes de meu pai, Lloyd McNeely, morrer, ele me repassou 
essas fotos, escrevendo algumas anotações atrás delas para que 
pudéssemos conhecer a história depois de sua morte. Caso 
contrário, elas seriam apenas uma caixa de fotos cheias de pessoas, 
lugares e experiências desconhecidas.

Meu pai era um soldado norte-americano, um engenheiro com-
batente designado para o 149º Batalhão de Engenharia de Combate 
da 6ª Brigada Especial de Engenheiros. Este grupo estava entre a 
primeira onda de soldados a atingir a praia quando o amanhecer 
rompeu a costa noroeste da França em 6 de junho de 1944. O tra-
balho dos engenheiros de combate era o de remover as minas da 
praia, o arame farpado e outros obstáculos e estabelecer caminhos 
na praia para que os tanques, jipes e outros soldados pudessem vir 
e rapidamente começar a se dirigir para o interior.

Como toda tropa de ataque se dirigia primeiramente para essa 
famosa Muralha do Atlântico de Adolf Hitler, esses homens tive-
ram que executar seu trabalho de forma rápida e eficaz ou toda a 
invasão seria paralisada. Atrás deles havia milhares de navios car-

regando milhares de homens. Esses engenheiros, junto com a tropa 
aerotransportada, que havia sido deixada atrás das linhas inimigas 
durante a noite, tinham as principais missões a serem desempe-
nhadas para que a invasão ocorresse sem problemas.

Na praia de Omaha, esses homens encontraram a mais dura defesa 
nazista. Os disparos de metralhadoras, colocadas estrategicamente 
em bunkers de concreto e atrás de trincheiras reforçadas, começaram 
a varrer a praia com fogo mortal. Desembarcar os homens daquelas 
embarcações especiais foi um desafio. Os homens que desciam na 
parte onde as águas eram profundas estavam sobrecarregados pelo 
peso dos setenta quilos de equipamento que carregavam nas costas. 
E muitos se afogaram antes de chegar à praia.

Nesse campo mortal, aqueles que conseguiram chegar à praia 
foram mortos com tiros de metralhadora e forçados a encontrar 
qualquer proteção. Estima-se que dois mil e quatrocentos solda-
dos norte-americanos foram mortos ou feridos na praia de Omaha 
naquele dia.

O Dia D sempre teve um lugar especial na minha vida. Meu pai 
sobreviveu a esse inferno. Ele era um sargento encarregado de um 
pelotão de soldados. Ele estaria na saída ou perto da saída de um 
desses navios de desembarque quando a frente se abrisse e os ho-
mens começassem a sair.

Se você já assistiu às cenas de abertura do filme O Resgate do 
Soldado Ryan, ali mostra um soldado sendo atingido no capacete 
quando o portão caiu em uma dessas embarcações. É uma cena 
horrível, mas precisa. Isso poderia facilmente ter acontecido com 
meu pai, mas não aconteceu. Ele foi poupado e voltou para casa 
depois da guerra e, alguns anos depois, eu nasci. Se ele tivesse mor-
rido em Omaha, eu nem estaria aqui para escrever este artigo. Meu 
pai, junto com milhares de outros soldados aliados, realizou atos 
incrivelmente corajosos naquele dia.

A maior invasão da história

O meu pai fez parte de que ação? A invasão da Normandia— 

Há setenta e cinco anos foi montada a maior força de invasão da história.  
A Muralha Atlântica de Hitler foi rompida e o Império Nazista começou a desmoronar.  

Podemos aprender algumas lições desses eventos hoje em dia?   por Darris McNeely

O Que Precisamos Aprender?
DIA D +75 Anos:
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o Dia D—foi a maior invasão anfíbia não apenas da 
Segunda Guerra Mundial, mas em toda a história. 
Envolvia tropas das nações de fala inglesa como 
Estados Unidos, Grã-Bretanha e Canadá. Quase 
sete mil navios de todos os tipos e mais de onze 
mil aeronaves transportaram quase dois milhões 
de soldados da Inglaterra através do Canal da 
Mancha até a França.

Somente naquele primeiro dia, cento e cinquen-
ta e seis mil homens desembarcaram na França. 
E dez mil deles foram vitimados, com mais de 
quatro mil mortos confirmados. Os alemães per-
deram mais de mil soldados. Nada nessa escala havia sido tentado 
na guerra antiga ou moderna.

Os desembarques ocorreram em cinco seções da costa francesa 
da Normandia, denominada Utah e Omaha (setores norte-ame-
ricanos) e Gold, Sword e Juno (setores britânicos e canadenses). 
As tropas aliadas foram comandadas pelo general norte-americano 
Dwight Eisenhower. E o segundo no comando era o general britâ-
nico Bernard Montgomery.

O Dia D foi chamado de “O Mais Longo dos Dias” pelo marechal 
de campo alemão Erwin Rommel. O general Rommel comandou 
as tropas alemãs nesta região, e suas táticas criaram os formidáveis 
obstáculos encontrados pelos soldados nas praias. “O mais longo 
dos dias” começou pouco depois da meia-noite, quando os solda-
dos das unidades da 6ª, 82ª e 101ª Divisão Aerotransportada da 
Grã-Bretanha desceram atrás das linhas alemãs.

A primeira localização estratégica conquistada foi a Ponte Péga-
so, no Canal de Caen, tomada por tropas britânicas aerotranspor-
tadas. O historiador Andrew Roberts disse: “A Ponte Pégaso era a 
única rota possível para apoiar os doze mil homens da 6ª Divisão 
Aerotransportada que estavam prestes a enfrentar o impacto con-
junto da 21ª Divisão de Panzer [tanques alemães] e várias outras 
unidades alemãs para descer a Sword Beach e arrojar os invaso-
res de volta ao mar antes que eles alcançassem a cabeça de ponte” 
(A História dos Povos de Língua Inglesa Desde 1900, 2007, p. 340). 
(Para mais informações sobre isso, ver “O Dia D e a Intervenção 
Divina”, começando na página 9).

Os soldados canadenses que desembarcaram em Juno Beach lu-

taram valentemente. Suas tropas avançaram 
onze quilômetros para o interior, mais do que 
quaisquer outras. Roberts diz que as tropas ca-
nadenses, chamadas Queens Own Rifles of Ca-
nada e Royal Winnipeg Rifles, “foram as únicas 
unidades a atingir todos os seus objetivos no 
Dia D” (p. 342). Ele também inclui uma cita-
ção pouco conhecida do general Eisenhower 
que “os canadenses eram os melhores soldados 
de seu exército” (p. 343).

A resistência francesa, sabendo que os alia-
dos estavam chegando, desempenhou um 

papel fundamental na libertação de seu país. Cerca de três mil 
membros da Resistência cortaram 950 linhas de comunicação fer-
roviária e rodoviária, o que atrasou significativamente o envio de 
reforços alemães para a Normandia, sudoeste da França.

O Novo Mundo liberta o Velho Mundo

Sob a liderança do primeiro-ministro Winston Churchill, a  
Grã-Bretanha e os membros do Império Britânico mantiveram 
a linha de contenção até que a armada de invasão pudesse ser 
montada. Ao visitar os Estados Unidos e o Canadá, ele conseguiu 
garantias de financiamento e material, conhecido como Lend-
Lease, do presidente Franklin Roosevelt e do primeiro-ministro 
canadense MacKenzie King. Em um jantar em Ottawa em 30 
de dezembro de 1941, Churchill foi informado de que o Canadá 
daria diretamente um bilhão de dólares e converteria as dívidas 
britânicas de setecentos milhões de dólares em um empréstimo 
sem juros.

Churchill entendeu a conexão especial entre os povos de língua 
inglesa. Ele também sabia que os Estados Unidos não poderiam 
ficar fora indefinidamente da luta europeia. Ele sabia ainda que os 
britânicos precisariam do poder dos Estados Unidos para ajudá-
los se quisessem sobreviver e ter alguma esperança de derrotar 
a ameaçadora tirania que pairava sobre a Europa e outras partes 
do mundo. Em jogo estavam todas as liberdades duramente 
conquistadas da civilização ocidental.

Em talvez seu famoso discurso desafiador, apresentado na Câma-
ra dos Comuns em 4 de junho de 1940, Churchill sabia que podia 

Sgt. Lloyd McNeely during WWII.
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notÍcias Mundiais  
e a Profecia

contar com as outras nações de língua inglesa (Canadá e Estados 
Unidos). Nesse memorável discurso “Lutaremos Nas Praias”, ele 
terminou com o que seria uma espécie de profecia:

 “Nós iremos sobre à extremidade. Nós lutaremos na França. Nós 
lutaremos nos mares e oceanos. Nós lutaremos! Com confiança 
crescente e força crescente no ar! Nós defenderemos nossas ilhas 
o que quer que o custo pode ser nós lutaremos nas praias. Nós 
lutaremos nas terras da aterragem. Nós lutaremos nos campos e 
nas ruas. Nós lutaremos nos montes. Nós nunca nos renderemos! 
E se por um momento, o que não acredito, esta ilha ou grande 
parte dela fosse subjugada e exaurida, então nosso Império além 
dos mares, armado e protegido pela Frota Britânica, continuaria a 
luta, até que, no bom tempo de Deus, o Novo Mundo, com todo o 
seu poder e força, dê um passo adiante para o resgate e a libertação 
do Velho Mundo”.

O “Novo Mundo” realmente avançou para libertar. O Dia D foi 
o maior esforço militar palnejado pelos povos de língua inglesa  
no mundo.

A Muralha do Atlântico finalmente desmorona
O exército nazista de Hitler havia antecipado a invasão aliada por 

algum tempo. A Segunda Guerra Mundial já durava quase cinco 
anos desde que a Alemanha invadiu a Polônia em setembro de 
1939. Na primavera de 1940, a França havia caído e os países da 
Europa Central e Ocidental estavam sob o controle das potências 
fascistas do Eixo, Alemanha e Itália. Hitler tentou subjugar a Ingla-
terra com uma campanha de bombardeio aéreo conhecido como a 
Batalha da Inglaterra, mas a Inglaterra resistiu bravamente. Como 
não conseguiu derrotar a Inglaterra, Hitler começou a fortificar a 
fronteira atlântica do continente europeu da Noruega aos Pirineus, 
na Espanha.

Proteger a Europa com essa “muralha” era um projeto grandioso, 
se não quase impossível. Hitler sabia que, com o tempo, haveria 
uma invasão do continente que tentaria reverter todos os avanços 
nazistas. Em 1943, seu fracasso em derrotar a União Soviética fi-
nalmente levou toda a sua atenção à defesa de uma esperada inva-
são de tropas aliadas ocidentais.

Quando o sol se pôs no Dia D, “o mais longo dos dias”, as tropas 
aliadas haviam rompido essa famosa muralha de defesa. Mas ainda 
estavam à frente dias e meses de luta cruel. Mas as cabeças-de-praia 
estavam seguras. Em menos de um ano, os Aliados iriam empurrar 
a Europa Ocidental para a Alemanha. No início de maio de 1945, 
o exército alemão capitulou, Hitler cometeu suicídio e a guerra na 
Europa acabou.

Apanhado em algo maior

Anteriormente mencionei o pequeno papel de meu pai nesse 
grande conflito. Mais uma vez, de que exatamente ele fazia parte? 
Meu pai conheceu a guerra em todas as suas formas cruéis e, 
quando foi dispensado, ele não quis mais participar de outra 
guerra. Mas ele realmente não conseguiu entender todo o alcance 
daquele conflito.

Lloyd McNeely era um menino de fazenda do sudeste do 
Missouri. Junto com três de seus irmãos, ele atendeu ao chamado 
da nação e partiu para a guerra. Ele não entendia todas as forças 
políticas e históricas que agiam para criar esse evento global. Ele 
e milhões de outros soldados e a população civil foram apanhados 

em um evento maior do que a soma de todas as suas vidas, o evento 
que definiria sua geração.

Eu descrevi brevemente a história da invasão. O Dia D foi um 
momento decisivo na Segunda Guerra Mundial. E, de certa for-
ma, a Segunda Guerra Mundial foi a segunda rodada da Primeira 
Guerra Mundial, que havia devastado a Europa uma geração antes. 
Esses conflitos foram os maiores da história, tanto em tamanho 
quanto em implicação.

A visão de Daniel sobre os tempos atuais
A profecia bíblica não previu especificamente essas duas guerras, 

mas apresenta um esboço da ascensão de poderes na era moderna 
que se ajusta ao que aconteceu na Europa e na Ásia.

A profecia mostra a ascensão de grandes potências que são des-
critas como “bestas”. O profeta Daniel teve uma visão de quatro 
ventos agitando um “mar grande” (Daniel 7:2). As águas são as na-
ções da Terra, e os ventos são as forças que atuam entre as nações 
para impulsionar a ascensão e queda de nações e as guerras que 
surgem entre as grandes potências. “E quatro animais grandes, di-
ferentes uns dos outros, subiam do mar. O primeiro era como leão 
e tinha asas de águia” (versículos 3-4).

Daniel continuou observando e viu outros três animais saírem 
das “águas”. O segundo era “semelhante a um urso” (versículo 5). 
O terceiro era “semelhante a um leopardo” (versículo 6), e o quarto 
era algo “terrível, espantoso e sobremodo forte, o qual tinha gran-
des dentes de ferro; ele devorava, e fazia em pedaços, e pisava aos 
pés o que sobejava”. Essa besta “era diferente de todos os animais 
que apareceram antes dele e tinha dez chifres” (versículo 7, ARA). 
E a atenção de Daniel está voltada para esse quarto animal.

Mais tarde, ele diz: “Então, tive desejo de conhecer a verdade a 
respeito do quarto animal, que era diferente de todos os outros” 
(versículo 19). E foi-lhe dito: “O quarto animal será um quarto rei-
no na terra, o qual será diferente de todos os reinos; e devorará 
toda a terra, e a pisará aos pés, e a fará em pedaços. Os dez chifres 
correspondem a dez reis que se levantarão daquele mesmo reino” 
(versículos 23-24, ARA).

Daniel estava vendo a história avançar de sua época, século VII 
a.C., até o fim dos tempos, um período antes e até a segunda vinda 
de Jesus Cristo. A quarta besta é compreendida como o império de 
Roma, e os dez chifres são sucessivos reavivamentos de um sistema 
político-religioso modelado no Império Romano.

Um estudo da história mostra o cumprimento dessas notáveis 
profecias na forma de sucessivos renascimentos do Império Ro-
mano. O império recebeu uma “ferida mortal” quando o Império 
Romano do Ocidente caiu em 476 d.C., mas esta ferida deveria ser 
curada (ver Apocalipse 13:3, 12). O nono chifre dessa besta come-
çou a se desenvolver antes da Primeira Guerra Mundial. Sua forma 
mais terrível surgiu na década de 1930 com a ascensão da Alema-
nha nazista sob Adolf Hitler e o governo fascista da Itália, liderado 
por Benito Mussolini.

Ambos os ditadores assinaram acordos com a igreja romana que 
deram legitimidade aos seus regimes fascistas.

Ao proclamar o ressurgimento do Império Romano, Mussolini 
formou uma aliança com Hitler, formando o Eixo Roma-Berlim. 
Orgulhosamente, Hitler anunciou o Terceiro Reich da Alemanha, 
imaginando um novo império alemão que rivalizaria com o 
Sacro Império Romano da nação alemã estabelecido por Otto o 
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Grande. De 1939 até 1945, as potências aliadas e do Eixo lutaram 
na Segunda Guerra Mundial, batalhando entre si pela Europa, 
África, Ásia e Oceanos Atlântico e Pacífico. O sonho da Alemanha 
de uma Europa unida sob um novo império quase foi realizado—a 
um custo horrendo.

E ainda há de surgir o décimo chifre, um último poder da besta, 
novamente baseado no modelo de Roma, que mergulhará o mun-
do na guerra mais uma vez—mas, desta vez, em uma época final 
de problemas e crises muito piores do que a da Segunda Guerra 
Mundial ou qualquer outra guerra.

Qual será o resultado?

O Dia D: O começo do fim

O Dia D foi um contra-ataque a um poder tirânico despótico no 
continente europeu, há muito tempo previsto para surgir nas pro-
fecias de sua Bíblia. Se a máquina de guerra nazista tivesse tido 
sucesso em seus planos, estaríamos vivendo em um mundo muito 
diferente. Líderes como Winston Churchill entenderam o que es-
tava em jogo e por que precisavam de uma resposta para derrotar 
aquela fera “terrível e espantosa” que surgira dentre as nações.

A coalizão de nações de língua inglesa que preparou o ataque à 
Muralha do Atlântico e à Fortaleza Europeia foi única na história 
do mundo. Primeiramente, ela surgiu da combinação de riquezas 
da Grã-Bretanha, dos Estados Unidos e do Canadá. Essas nações 
representam povos com direito de primogenitura, que se originou 
nas promessas que Deus fez ao patriarca Abraão. Essas nações são 
as mais ricas de toda a história. O fato de elas terem riqueza e poder 
neste momento crítico da história não foi uma coincidência. Deus 
providenciou tempo delas no cenário mundial e deu-lhes o poder 
de fazer o que fizeram (ver Atos 17:26).

Essa aliança de nações foi capaz de atingir mortalmente o co-
ração do poder dessa besta e matá-la—removendo seu poder. Os 
norte-americanos tinham, especialmente, a capacidade industrial 
de preparar um esforço de guerra para produzir tanques, aviões, 

armamentos e munições para travar uma guerra total. Eles pode-
riam cultivar o alimento, fabricar roupas e produzir materiais para 
apoiar os soldados nos oceanos Pacífico e Atlântico. A princípio, 
a nação estava relutante, mas assim que despertou “o arsenal da 
democracia”, ela fez uma diferença crucial, inclinando a balança a 
favor dos Aliados.

O significado disso hoje
Tudo isso parece um paradoxo. A guerra é o flagelo da humani-

dade. Mais de sessenta milhões de pessoas morreram na Segunda 
Guerra Mundial. No entanto, outros milhões teriam morrido se 
esse poder bestial não tivesse sido derrotado. As nações livres do 
mundo lutaram contra essa tirania. Mas outra tirania surgiu na 
União Soviética. Com o fim da Segunda Guerra Mundial, o mun-
do mergulhou em uma “Guerra Fria” que durou mais de quaren-
ta anos. Outros dois grandes conflitos foram travados no leste da 
Ásia; primeiro na Coréia e depois no Vietnã. Ainda há questões 
não resolvidas de ambas as guerras. Por mais justa que seja, a guer-
ra ainda é guerra. As pessoas sofrem, vidas são arruinadas e mais 
conflitos são gerados.

E, como já mencionado, a profecia bíblica mostra que outro 
poder mundial surgirá um dia e vai tentar escravizar os “corpos e 
almas dos homens” (Apocalipse 18:13). Será que os Estados Unidos 
e a Grã-Bretanha conseguiriam unir-se novamente para enfrentar 
e derrotar essa superpotência? A profecia mostra que eles não vão 
conseguir. Muitos fatores estão atuando contra a força dessas duas 
nações. Sem dúvida, os Estados Unidos ainda tem o exército mais 
poderoso do mundo e ambas são potências nucleares. Mas cada um 
desses países também está profundamente dividido internamente e 
ambos enfrentam um futuro incerto.

A Grã-Bretanha está em vias de deixar a União Europeia e, ao fa-
zer isso, ela vai afetar a sua própria estrutura política. Mais da meta-
de da nação votou pela saída, mas aqueles que desejam permanecer 
na União Europeia estão entre os mais ricos e, politicamente, pode-
rosos do país. O processo de saída está abrindo grandes feridas no 
país que talvez não se curem. O esforço da Grã-Bretanha para sair, 
comumente chamado de “Brexit”, levará a Europa a se remodelar 
como uma potência continental, seu papel histórico no mundo.

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, pressionou a 
Europa para que assumisse mais obrigações financeiras com sua 
defesa. Embora essa não seja uma nova postura dos Estados Uni-
dos em relação à Europa (presidentes recentes disseram o mesmo), 
a personalidade de Trump e sua postura agressiva e posição em 
várias questões alienam os líderes europeus. Eles transferem seus 
sentimentos anti-Trump para uma posição geopolítica da Europa 
encarando a Rússia e o Oriente Médio, criando o potencial para 
uma grande mudança. Suas palavras e políticas tiveram o efeito de 
aumentar os entraves visíveis entre os Estados Unidos e a Europa.

Ambos os acontecimentos poderiam provocar mudanças 
fortes o suficiente para despertar os espíritos adormecidos.  
A Europa passará por mudanças para se preservar e se reinventar, 
reafirmando-se no mundo como um poder a ser levado em conta. 
Os fantasmas do passado retornarão. A integração europeia anda 
cambaleando. A demografia em mutação e a imigração imensa 
e desassimilada estão provocando medo. Combine isso com um 
sentimento crescente de que as elites não se importam com as 
pessoas comuns, então temos uma mistura volátil. Acrescente a 

O sexto memorial da Brigada Especial de Engenheiros foi instalado na França
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isso uma crise de origem desconhecida, e um poder poderia surgir 
no continente e surpreender o mundo.

A Europa não é um antigo museu empoeirado e irrelevante para 
turistas visitarem. Ela é mais do que um cenário antigo e uma fonte 
de culinária deliciosa para entusiastas de viagens e lazer. A Euro-
pa é o lugar onde quase trezentos e quarenta e cinco mil soldados 
norte-americanos morreram durante o último século. Suas muitas 
sepulturas bem cuidadas testemunham esse fato. O que acontece 
na Europa diz respeito aos Estados Unidos e a todas as nações.

Uma Europa unida é maior em território e população que os Es-
tados Unidos. Seus problemas e vantagens têm influência direta 
na economia e na política norte-americana em relação a outras 
nações. O que acontece no Oriente Médio e na Ásia e com o terro-
rismo islâmico sofre um impacto direto da Europa. O continente 
europeu é relevante para todos nós e precisamos entender melhor 
seu papel histórico e profético.

Novamente, a profecia bíblica mostra que um último reaviva-
mento romano surgirá no mundo. Esse grande poder terá como 
núcleo o poder político da Europa. Em união com a igreja romana, 
ele é chamado de “Mistério, a Grande Babilônia”, e é apresentado 
como um poder político, econômico e espiritual mundial.

Quando reunimos e examinamos todas as profecias sobre esse 
evento, parece que esse sistema será visto como a solução para to-
dos os problemas do mundo. Ela oferecerá esperança e prometerá 
paz e prosperidade para todos. As pessoas serão envolvidas por um 
grande engano, até mesmo aquelas que estão atentas a sua aparên-
cia. E, apesar de discernir tudo isso, os cristãos verdadeiros tam-
bém correm o risco de ser enganados (ver Mateus 24:24). Quando 
a máscara do engano for removida, esse poder será revelado pelo 
que é em sua essência—uma manifestação satânica que trará guer-
ra e sofrimento a níveis sem precedentes.

Será que os Estados Unidos e a Grã-Bretanha vão 
conseguir deter essa futura tirania?

A tragédia nessa época da história é que os povos de língua in-
glesa não serão capazes de elaborar outro ataque ao estilo do Dia 
D contra essa tirania. O tempo de poder e influência deles já terá 
passado. A profecia mostra que os descendentes de Jacó passarão 
por um período de problemas devastadores e inauditos e que seu 
poder fracassará (Jeremias 30:7).

As crescentes guerras culturais norte-americanas são apenas um 
sintoma de uma doença espiritual maior, uma ferida tão grave que 
é quase incurável. Não se encontrará nenhum remédio para curar 
e corrigir essa decadência moral. Seus aliados vão virar-lhes as 
costas e não vão levantar um dedo para ajudar a aliviar sua dor. 
Deus disse que isso será por causa dos grandes pecados da nação, 
que são uma afronta a Ele. É difícil acreditar nisso, mas haverá um 
tempo em que Deus diz que a nação como um todo está além do 
arrependimento e que Ele não ouvirá o triste chorar dos povos que 
foram abençoados por Ele até que a nação seja punida (Jeremias 
30:12-15).

Hoje em dia, pode ser que ainda haja tempo para que os Estados 
Unidos e outras nações de ascendência britânica se voltem para 
Deus. Isso pode acontecer? Poderia, mas a possibilidade parece 
remota. No entanto, você pode voltar-se para Deus e mudar sua 
vida. Você pode obter entendimento do plano de Deus para as 
nações, que incluem as nações de língua inglesa. Para ajudar 

nisso, não deixe de solicitar nosso guia de estudo bíblico gratuito 
Os Estados Unidos e a Grã-Bretanha na Profecia Bíblica. Ele lhe 
mostrará na sua Bíblia a história sobre o futuro dos povos de 
língua inglesa.

A maior de todas as libertações ainda está por vir
Assim que as nações de língua inglesa romperam a Muralha do 

Atlântico no Dia D, o reino de terror de Hitler sobre a Europa, 
essencialmente, havia terminado. Em um ano, o Terceiro Reich foi 
derrotado e a Europa começou a ser reconstruída. O destino de 
Hitler foi selado no pôr do sol do Dia D.

O resultado do plano de Deus é ainda mais seguro. Deus 
estabeleceu Sua promessa de redimir a humanidade. Em Gênesis 
12, Ele prometeu a Abraão: “E far-te-ei uma grande nação, e 
abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma 
bênção...e em ti serão benditas todas as famílias da terra” (Gênesis 
12:2-3). Essa promessa incluía aspectos físicos e espirituais.

A dimensão espiritual dessa promessa refere-se principalmente 
a Deus enviando Jesus Cristo, cuja vida, morte e ressurreição per-
mitiram a salvação libertadora para toda a humanidade. Cristo é o 
Rei do vindouro Reino de Deus. Ele irá substituir todo o governo 
humano em Sua segunda vinda. “O sétimo anjo tocou a sua trom-
beta, e houve altas vozes no céu que diziam: “O reino do mundo se 
tornou de nosso Senhor e do seu Cristo, e Ele reinará para todo o 
sempre” (Apocalipse 11:15, NVI).

Jesus ainda não voltou, mas Sua vinda e vitória são certas.  
O reinado de Satanás como “o deus desta era” (2 Coríntios 4:4, 
NVI) está praticamente terminado. Não resta muito tempo.

A parte física dessa promessa foi cumprida, em grande parte, 
nas nações de língua inglesa do mundo moderno, principalmente 
pela Grã-Bretanha e pelos Estados Unidos. Sua influência, rique-
za e poder tem sido uma grande bênção para todas as nações do 
mundo moderno. O fato de que Deus tenha cumprido as promes-
sas físicas à descendência de Abraão nesta era, é um indicador 
claro que Ele cumprirá todas as promessas espirituais para toda 
a humanidade através de Jesus Cristo, em Sua segunda vinda. O 
mundo então experimentará a libertação da influência maligna de 
Satanás. “E deles fugirá a tristeza e o gemido” (Isaías 35:10; 51:11).

Meu pai foi envolvido em uma grande luta pela liberdade. Eu 
não segui seus passos, indo para uma guerra na arena humana. 
Em vez disso, fui envolvido na grandiosa causa espiritual do Reino 
de Deus.

Eu sempre me perguntei o que ele achava da minha escolha na 
vida. No seu leito de morte, ele me deu sua bênção. Acho que ele 
sabia que minha escolha traria um mundo melhor, uma solução 
melhor para os problemas da humanidade. Ele ressuscitará da se-
pultura um dia e receberá a compreensão dos acontecimentos da 
história humana e da Bíblia. Que Deus possa antecipar esse dia de 
liberdade para todos! BN

              PARA SABER MAIS

Por que a Europa tem uma longa história de ditadores, guerras e 
conquistas? Qual o rumo das tendências geopolíticas de hoje? Você 
precisa ler nosso guia de estudo bíblico gratuito “O Livro de Apocalipse 
Revelado”. Baixe ou solicite sua cópia gratuita hoje mesmo!

http://portugues.ucg.org/estudos
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Já se passaram setenta e cinco anos desde o Dia D, 6 de ju-
nho de 1944, quando as forças aliadas ocidentais, durante 
a Segunda Guerra Mundial, realizaram a maior invasão da 
história com quase sete mil navios e mais de onze mil aviões, 

cruzando o Canal da Mancha e desembarcando mais de cento e 
cinquenta mil tropas (e mais ainda nos dias que se seguiram) nas 
praias da Normandia para libertar a França e o resto da Europa da 
tirania nazista.

O ditador alemão, Adolf Hitler, preparou uma vasta rede defen-
siva de artilharia, posicionamentos de armas, minas e outros obs-
táculos mortais que se estendiam da costa oeste da França até a 
Noruega. Essa “Muralha do Atlântico” teve que ser rompida para 
que os Aliados avançassem e derrotassem esse regime maligno e 
genocida que, com seus parceiros do Eixo, tinha a intenção de con-
tinuar a carnificina de muitos milhões de pessoas enquanto tentava 
conquistar o mundo.

O famoso correspondente de guerra Ernie Pyle, que chegou à 
Normandia no dia seguinte ao Dia D, observou que os Aliados al-
cançaram a vitória “com todas as vantagens do lado do inimigo e 
com todas as desvantagens do seu lado”. No entanto, como escreveu 
ele, as baixas totais dos Aliados “foram notavelmente poucas—na 
verdade, apenas uma fração do que os generais estavam preparados 
para aceitar”. Pyle concluiu: “Agora que tudo acabou, parece-me ter 
sido puro milagre o fato de conseguirmos conquistar aquela praia”.

O que haveria de milagroso nesse Dia D e por que Deus interviria?

O clima e outras surpresas—casualidade ou obra de Deus?

O general Dwight Eisenhower, Comandante Supremo das Forças 
Aliadas (e depois presidente dos Estados Unidos), disse mais tarde, 
em 1952, no aniversário do lançamento dessa operação: “Hoje, oito 
anos atrás, tomei a decisão mais angustiante da minha vida. Se não 
houvesse mais nada em minha vida para provar a existência de um 
Deus todo-poderoso e misericordioso, os acontecimentos daque-
las próximas vinte e quatro horas provaram isso... A interrupção 
parcial ou temporária do mau tempo ocorrida no dia seguinte per-
mitiu que a grande invasão prosseguisse, com perdas muito abaixo 
das que havíamos antecipado”.

Os Aliados tentaram planejar todas as eventualidades, mas não 
tinham controle sobre o clima. Eles esperavam que fizesse um tem-
po bom para travessia marítima de cento e sessenta quilômetros até 
a Europa, como milagrosamente ocorrera na evacuação em massa 
da Europa em Dunquerque, no início da guerra. O que eles não 
perceberam era que o mau tempo—os mais fortes ventos em vinte 
anos—iria contribuir para o sucesso da missão além de todas as 
expectativas.

O Dia D foi originalmente programado para cinco de junho, 
podendo ser adiado apenas mais um ou dois dias, enquanto as 
marés ainda estavam baixas e havia lua cheia devido à visibilidade 
(juntamente com tempo claro), especialmente para remover ou 
evitar minas. Caso contrário, teria que ter sido adiado até haver 
um clima bom.

Com o terrível clima que surgiu em cinco de junho, parecia que a 
operação não seria viável, mas meteorologistas relataram que uma 
pausa estava prestes a ocorrer no clima, permitido assim a travessia 
em dezessete horas, embora ainda não houvesse sinal de qualquer 
calmaria. Eisenhower tomou a decisão angustiante de que os na-
vios partissem no dia cinco (para chegar no dia seguinte) diante 
de ventos fortes. Como se viu, o tempo estava apenas relativamen-
te melhor no dia seis, mas o suficiente para a invasão ter sucesso, 
mesmo com as perdas relacionadas ao clima.

O que realmente ajudou a ganhar o dia foi o fato de que os alemães 
não acreditavam que os Aliados atravessariam o Canal da Mancha 
sob um clima tão terrível, então eles foram pegos completamen-
te despreparados. Eles ficaram em alerta nos dias de maré baixa 
e lua cheia, em maio, mas agora não acharam não ser necessário. 
Metade dos comandantes daquela divisão alemã e um quarto dos 
comandantes do regimento partiram para os exercícios de guerra 
na Bretanha. O marechal de campo Erwin Rommel, encarregado 
das defesas da Normandia, decidiu viajar oitocentos quilômetros 
até a Alemanha para comemorar o aniversário de sua esposa. Ele 
retornou ao saber da invasão, mas isso o levou o dia todo—mas, 
era tarde demais.

Além disso, Adolf Hitler e outros líderes sob o seu comando fo-
ram convencidos pelos Aliados e suas próprias teorias de que a in-

Neste 75º aniversário do Dia D, um importante evento que levou à vitória dos Aliados  
na Segunda Guerra Mundial, nós olhamos para o notável milagre de seu sucesso— 

uma resposta à oração e ao cumprimento do destino.

por Tom Robinson

O Dia D e a  
Intervenção Divina
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vasão aliada seria mais ao leste. E quando ela ocorreu, eles creram 
que era uma distração, pois o verdadeiro desembarque ocorreria 
noutro lugar—algo que estranhamente Hitler acreditou até agosto 
daquele ano!

Enquanto isso, a maioria dos aviões da Luftwaffe (força aérea 
alemã) baseados na Normandia haviam sido transferidos para a 
Alemanha para se defender contra o aumento dos bombardeios 
aliados. Com isso e o mau tempo, os aviões alemães não estavam 
patrulhando o Canal da Mancha. Além disso, essa foi a única noite 
em que os submarinos alemães não patrulharam 
a área. Portanto, os Aliados quase não encontra-
ram forças inimigas pelo caminho.

Confusão na defesa alemã
Um dos primeiros passos da invasão foi o uso 

de planadores de assalto, que voavam a 160 km/h 
sem luzes direcionadoras, e o pouso secreto com 
tropas aerotransportadas ao lado de duas pontes 
secretas que deveriam proteger—para manter os 
alemães do lado e evitar que eles as destruíssem 
para que os aliados não as usarem. O clima aju-
dou nisso também, escondendo os planadores 
nas nuvens baixas enquanto voavam pelos cronô-
metros até que eles descessem a 60 metros, quan-
do os pilotos teriam visibilidade.

A primeira tropa aerotransportada a aterrissar 
ficou atônita, como, mais tarde, o líder do pelotão 
britânico major John Howard afirmou: “Quando 
chegamos ao nosso ponto de pouso, percebemos 
que não havia disparos. Não havia fogo inimigo. 
Tudo parecia inacreditável.” Os vinte e dois solda-
dos da tropa trotaram por sobre a ponte, os guardas aterrorizados 
mergulharam em arbustos e a guarnição foi tomada em dez minu-
tos. Porém, dois tanques alemães chegaram e tinham mais quatro a 
caminho. Os soldados tinham apenas uma única arma antitanque e 
uma única chance de acertar o tanque em cheio, disparando assim 
toda a munição—o tanque, agora em chamas, estava bloqueando 
o avanço alemão e permitindo que o resto da tropa disperso fosse 
reorientado.

Os alemães não foram capazes de contra-atacar ali ou em outra 
área mais ampla. Eles agora tinham apenas duas divisões de pan-
zers (ou tanques) perto do desembarque da Normandia. No início 
da manhã, o marechal-de-campo Gerd von Rundstedt ordenou 
que eles se movessem, pois não acreditava que uma invasão dessa 
grande escala fosse uma distração.

Mas ele precisava obter uma autorização, pois essas forças esta-
vam sob a jurisdição do alto comando alemão. E ele não recebeu a 
aprovação, já que essa ordem dependia de Hitler e ele ainda estava 
dormindo—e ele acordou próximo ao meio-dia. A aprovação de 
Hitler só chegou às quatro horas da tarde e, àquela altura, muito 
tempo já havia passado e aeronaves aliadas dominavam os céus da 
Normandia, destruindo qualquer coisa que se movesse no chão. 
(Muito mais poderia ser dito sobre os terríveis erros de Hitler, que 
alguns especulam como resultado de doenças ou interações quími-
cas e de drogas que afetaram seu cérebro).

Muitas coisas notáveis aconteceram no Dia D. Por exemplo, o 
desembarque na praia de Utah foi no local errado, mas isso funcio-

nou a favor dos Aliados, porque a praia era menos defendida na-
quele ponto. Claro, em outros lugares houve terríveis combates. A 
tomada das praias da Normandia ainda foi horrível, levando a mi-
lhares de mortos ou feridos. No entanto, esperava-se que as baixas 
fossem muitíssimas vezes maiores. E a vitória permitiu a libertação 
da Europa no ano seguinte.

O clima que parecia prestes a frustrar o ataque dos Aliados, na 
realidade, ajudou muito. E, em muitos aspectos, o comando na-
zista acabou ficando confuso. Eisenhower e muitos outros viram 
isso como uma clara ajuda do Deus Todo-Poderoso. Na verdade, os 
jornais da época declararam que os eventos do Dia D, a Batalha de 
Dunquerque, a Batalha de El Alamein, a Batalha da Grã-Bretanha 
e uma série de outras batalhas foram um milagre, particularmente 
uma resposta às orações em todo o mundo pedindo a Deus por 
libertação.

Os líderes norte-americanos e britânicos e o povo 
buscaram a Deus

O general Eisenhower disse às tropas que embarcavam para a 
Normandia: “Os olhos do mundo estão sobre vocês. As esperanças 
e as orações de pessoas que amam a liberdade em todos os lugares 
marcham com vocês . . . A maré virou! Os homens livres do mundo 
estão marchando juntos para a vitória! Eu tenho plena confiança 
em sua coragem, devoção ao dever e habilidade na batalha. Não 
aceitaremos nada menos do que a vitória total! Boa sorte! E to-
dos nós devemos implorar a bênção do Deus Todo-Poderoso sobre 
essa grande e nobre tarefa”.

“As esperanças e as orações de pessoas que amam a liberdade 
em todos os lugares marcham com vocês . . . E todos nós 
devemos implorar a bênção do Deus Todo-Poderoso sobre 
essa grande e nobre tarefa”—General Dwight Eisenhower

O general Dwight Eisenhower conversa com paraquedistas estadunidenses na véspera do Dia D.

Soldados canadenses desembarcam na praia de Courseulles, na Normandia,  para participar da invasão do Dia D.
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O marechal de campo britânico Bernard Montgomery já havia 
dito às tropas: “Oremos para que o Senhor, poderoso em batalha, 
nos dê a vitória”.

Enquanto as forças se aproximavam da Normandia, o Presidente 
dos Estados Unidos, Franklin Roosevelt, foi à rádio com este 
chamado: “Nesta hora comovente, peço que se unam a mim em 
oração”.

Ele orou publicamente: “Deus Todo-Poderoso: Nossos filhos, 
orgulhosos de nossa nação, neste dia se dedicaram a um grande 
esforço, uma luta para preservar nossa República, nossa religião 

e nossa civilização, e libertar uma humanidade sofredora . . . Eles 
precisarão de Tuas bênçãos. O caminho deles será longo e duro . . .

“Eles não lutam pela luxúria da conquista. Eles lutam para acabar 
com a conquista. Eles lutam para libertar . . . Eles anseiam, mas 
pelo fim da batalha, por seu retorno ao refúgio de casa. Alguns 
nunca retornarão. Abrace estes, Pai, e receba-os, Teus heroicos ser-
vos, no Teu reino.

“E para nós, em casa . . . ajude-nos, Deus Todo-Poderoso, a nos 
dedicar em fé renovada a Ti nesta hora de grande sacrifício.

“Muitas pessoas insistiram para que eu chamasse a nação para 
um único dia de oração especial. Mas como o caminho é longo e 
o desejo é grande, peço que nosso povo se dedique continuamente 
à oração. Quando nos levantamos a cada novo dia, e novamente 
quando cada dia acaba, permita que palavras de oração estejam em 
nossos lábios, invocando Tua ajuda para nossos esforços . . .

“E, ó Senhor, dá-nos fé. Dê-nos fé em Ti; fé em nossos filhos; fé 
um no outro; fé em nossa cruzada unida . . . Com Tua bênção, nós 
prevaleceremos sobre as forças profanas de nosso inimigo. Aju-
de-nos a vencer os apóstolos da ganância e da arrogância racial. 
Conduzi-nos à salvação de nosso país e que, como nossas nações 
irmãs, possamos nos dirigir para uma unidade mundial que signi-
ficará garantia de paz—uma paz invulnerável às fraudes de homens 
indignos. E uma paz que permitirá que todos os homens vivam em 
liberdade, colhendo as justas recompensas de seu trabalho honesto.

“Seja feita a Tua vontade, Deus Todo-Poderoso. Amém”.
Quando a notícia da invasão se espalhou, rapidamente, vigílias 

de oração foram organizadas em todo o país. Muitas empresas 
fecharam para um momento de oração.

“Isso foi obra do Senhor, e é maravilhosa aos nossos 
olhos”

O rei da Grã-Bretanha, George VI, disse em um discurso mun-
dial sobre o Dia D: “Quatro anos atrás, nossa nação e o império 
ficaram sozinhos contra um inimigo avassalador, fomos colocados 
contra a parede. Testado como nunca antes em nossa história, na 
providência de Deus, sobrevivemos a esse teste . . .

“Mais uma vez, um teste supremo tem que 
ser enfrentado. Desta vez, o desafio não é lutar 
para sobreviver, mas lutar para conquistar a vi-
tória final pela boa causa . . . Para que possamos 
ser dignamente correspondidos com esta nova 
convocação do destino, desejo convocar solene-
mente meu povo à oração e à dedicação.

“Não nos esqueçamos de nossas próprias fa-
lhas, passadas e presentes. Não pediremos que 
Deus faça nossa vontade, mas que possamos 
ser capacitados a fazer a vontade de Deus; e 
nos atrevemos a acreditar que Deus usou nossa 
nação e o império como um instrumento para 
cumprir Seu grandioso propósito.

 “Espero que durante toda a presente crise da 
libertação da Europa possa ser oferecida uma 
oração sincera, contínua e generalizada . . .

 “Se de todo lugar de adoração, de casas e fá-
bricas, de homens e mulheres de todas as idades 
e muitas raças e ocupações, nossas intercessões 
vêm aumentando, então, por favor, Deus, agora 

e no futuro não remoto, as previsões de um antigo salmo podem 
ser cumpridas: ‘O Senhor dará força ao Seu povo; o Senhor dará ao 
Seu povo a bênção da paz.’”

Será que Deus respondeu a essa grande efusão de orações? Mui-
tos estão, justificadamente, convencidos de que Ele fez isso.

Depois que os Aliados avançaram triunfantemente pela França 
em 1944, o general Montgomery sentiu-se compelido a dizer: “Essa 
marcha histórica de eventos raramente poderia ter ocorrido em tão 
curto espaço de tempo . . . Devemos dizer uns aos outros: ‘Isso foi 
obra do Senhor, e é maravilhosa aos nossos olhos.’”

Um Deus que intervém e responde a oração nacional
A Bíblia revela que Deus se importa com o que acontece nos as-

suntos das nações e intervém no desenvolvimento de Seu plano 
geral. “Porque dEle é a sabedoria e a força; Ele muda os tempos e 
as horas; Ele remove os reis e estabelece os reis” (Daniel 2:20-21)— 
às vezes para punir nações e governantes desnaturados (comparar 
Gênesis 15:16; Isaías 10:12)—e também para proteger da aniquila-
ção o Seu povo.

Ele escolheu o povo de Israel para cumprir um destino muito 
especial. Na profecia dos últimos dias sobre os israelitas, Deus pro-
meteu fazer dos descendentes de José, através de seus filhos Efraim 
e Manassés, as nações mais abençoadas do mundo e fortalecê-los 
contra seus inimigos (Gênesis 49:22-24), declarando que seus des-
cendentes iriam ferir “os povos juntamente até às extremidades 
da terra” (Deuteronômio 33:17). Ele ainda disse que os israelitas 

“Tal marcha histórica de eventos raramente pode ter 
ocorrido em tão curto espaço de tempo. . .Digamos 
um ao outro: ‘Isto foi obra do Senhor, e é maravilho-
so aos nossos olhos’.” - Gen. Bernard Montgomery

Com a cabeça de praia da Normandia assegurada, um grande número de tropas aliadas e veículos militares invadem a costa.
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seriam “como um leão . . . A tua mão se exaltará sobre os teus ad-
versários; e todos os teus inimigos serão exterminados” (Miquéias 
5:8-9).

Outras passagens mostram que Deus também disciplinaria os is-
raelitas através de derrotas para os inimigos. Mas Ele prometeu que 
se o Seu povo se humilhar em oração, Ele os perdoaria e curaria 
suas terras (2 Crônicas 7:14).

Tudo isso desempenha um enorme papel no que aconteceu no 
Dia D e em vários outros exemplos de intervenção divina durante 
a Segunda Guerra Mundial e em outros conflitos. Pois, por incrí-
vel que pareça, as profecias acerca do fim dos tempos sobre Israel 
foram cumpridas principalmente através dos Estados Unidos, da 
Grã-Bretanha e de outras nações de ascendência britânica. De fato, 
em grande parte, essas nações são formadas pelos descendentes de 
José! (Não deixe de ler nosso guia de estudo bíblico gratuito Os 
Estados Unidos e a Inglaterra na Profecia Bíblica para ver a prova da 
identidade e da herança dessas nações).

Embora essa verdade seja desconhecida para a maioria, grande 
parte dos eventos dos últimos séculos faz sentido, à luz dessas pro-
messas a Israel, quando aplicados de alguma forma a essas grandes 
nações que creem na Bíblia.

Os líderes que reconheceram a mão de Deus nos eventos
Observe o que Winston Churchill, primeiro-ministro britânico 

na época do Dia D, disse em suas memórias da Primeira Guerra 
Mundial sobre um encontro com as Escrituras logo depois que as-
sumiu a Marinha Real Britânica:

“Naquela noite, quando fui dormir, vi uma grande Bíblia sobre 
uma mesa no meu quarto. Pensei no perigo da Grã-Bretanha, 
amante da paz, irrefletida, pouco preparada . . . Eu pensei na po-
derosa Alemanha . . . repleta de masculinidade e valentia . . . e nas 
súbitas e bem sucedidas guerras pelas quais seu poder foi estabe-
lecido. Eu abri o Livro ao acaso, e no nono capítulo de Deuteronô-
mio, eu li:

“Ouve, ó Israel, . . . passarás . . . a possuir nações maiores e mais 
fortes do que tu . . . um povo grande e alto, filhos de gigantes, que 
tu conheces e de que já ouviste.

“Sabe, pois, hoje, que o Senhor, teu Deus, que passa diante de 
ti, é um fogo que consome . . . Não é por causa da tua justiça, nem 
pela retidão . . . mas, pela impiedade destas nações, o Senhor, teu 
Deus, as lança fora, de diante de ti; e para confirmar a palavra que o 
Senhor, teu Deus, jurou a teus pais, Abraão, Isaque e Jacó.

“Parecia uma mensagem cheia de confiança” (O Mundo Em Cri-
se, edição Mentor, 1968, pp. 58-59). E, de fato, era.

Durante a Segunda Guerra Mundial, o próprio Churchill, agora 
primeiro ministro, deu uma mensagem, em 1942, afirmando: “Às 
vezes tenho um sentimento de interferência. Eu quero enfatizar 
isso. Às vezes sinto que alguma Mão-Guia tem interferido. Tenho 
a sensação de que temos um Guardião porque temos uma grande 
Causa, e teremos esse Guardião enquanto servirmos essa Causa 
com fidelidade”.

Na vitoriosa conclusão da guerra, Churchill levou a Câmara dos 
Comuns do Reino Unido a “dar humildes e reverentes graças ao 
Deus Todo-Poderoso por nossa libertação”.

Mais tarde, em 1951, Harry Truman, presidente dos Estados 
Unidos no final da Segunda Guerra Mundial, observou: “Não creio 
que alguém possa estudar a história desta nação sem se convencer 

de que a Divina Providência desempenhou um grande papel nela. 
Tenho a sensação de que Deus nos criou e nos trouxe à nossa atual 
posição de poder e força para algum grande propósito. Mas não 
nos foi dada completa ciência sobre qual é esse propósito”.

Continuaremos a olhar para Deus?
Embora esses homens não tenham entendido o quadro geral do 

que Deus estava realizando, eles, e outras pessoas daquela época, 
conseguiram perceber quem os havia salvado e protegido. E nós 
conseguimos ver isso?

É comovente contemplar isso, mas, infelizmente, não demorará 
muito para que o mundo mergulhe na pior crise de todos os 
tempos—muito pior do que a da Segunda Guerra Mundial. Porém, 
os Estados Unidos e a Grã-Bretanha não conseguirão combater a 
tirania envolta nela, pois, tendo se afastado de Deus, eles sofrerão 
derrotas e destruição devastadoras.

Contudo, felizmente, enfim, virá uma grande libertação—do 
próprio Deus. O Pai enviará a Jesus Cristo para retornar à Terra com 
impressionante poder. Descendo com as hostes do céu, Jesus virá 
para uma guerra divina, esmagando os exércitos dispostos contra 
Ele. Após derrotar a tirania dos homens perversos e de Satanás, 
quem está por trás de tudo isso, Ele assumirá o governo do mundo 
inteiro, depois acabará com a guerra e guiará a humanidade para o 
caminho da paz.

Quando recordarmos o Dia D, devemos agradecer a grande 
intervenção de Deus na época e em outros momentos e, 
humilhando-nos em oração, continuemos a confiar nEle e em Sua 
libertação agora e no futuro. BN

              PARA SABER MAIS

Poucas pessoas entendem como a notável ascensão da Grã-Bretanha 
e dos Estados Unidos foi prevista nas páginas da Bíblia! Você precisa 
entender essa incrível história! Baixe ou solicite seu guia de estudo 
bíblico gratuito “Os Estados Unidos e a Inglaterra na Profecia 
Bíblica” hoje mesmo!

http://portugues.ucg.org/estudos

“Tenho a sensação de que Deus . . . 
trouxe-nos à nossa atual posição de 
poder e força para algum grande 
propósito” — Presidente Harry Truman

As forças alemãs se rendendo aos soldados aliados na França, em agosto de 1944.
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O que falam os europeus acerca da Europa?
Eles falam sobre dinheiro: “Por que alguns países pre-

cisam intervir e salvar outros que foram irresponsáveis?” 
. . . “Será que não devíamos mesmo fazer algo tão grande 

assim para conservar nossas economias?”
Eles falam sobre religião: “Será que a maioria das pessoas ainda se 

importa mais com o cristianismo tradicional ou com o catolicismo?”  
. . . “E o Islamismo? Será mesmo que todos nós podemos viver juntos 
se temos medo uns dos outros, ou se nos menosprezamos um ao 
outro, ou estamos destruíndo-nos uns aos outros?”

Eles falam sobre política: “O poder deve voltar para as pessoas em 
vez de estar com burocratas não eleitos ou autoridades eleitas que não 
nos representam. Temos que ter o poder de decidir mais sobre o que 
está acontecendo.” . . . “Mas não foi isso que todos nós concordamos? 
Podemos ter que desistir de algumas coisas, mas acho que eles sabem 
o que estão fazendo”.

Eles falam sobre imigração: “É muito bom ajudar as pessoas, mas 
como podemos cuidar de todos? Como podemos pagar por tudo isso? 
E o que isso significará para nossa cultura e segurança?” . . . “Temos 
realmente alguma responsabilidade para com eles? Para onde mais 
eles deveriam ir?”

Os europeus têm muitas opiniões e muitas diferenças de opinião. 
Isso ocorre porque a União Europeia (UE) é uma grande mistura 
de mais de quinhentos milhões de pessoas em vinte e oito países 
individuais sob uma única bandeira europeia—contando a  
Grã-Bretanha, embora tenha decidido sair.

Os outros países da União Europeia são a Alemanha, Áustria, 
Bélgica, Bulgária, Croácia, Chipre, República Checa, Dinamarca, 
Estônia, Eslováquia, Eslovênia, Espanha, Finlândia, França, Grécia, 
Holanda, Hungria, Irlanda, Itália, Letônia, Lituânia, Luxemburgo, 
Malta, Polônia, Portugal, Romênia, e Suécia.

Geralmente, as nações têm personalidades e identidades 
próprias. Para as nações europeias isso envolve sua relação com 
o resto da Europa, e algumas nações tendo uma herança europeia 
mais forte do que outras. Os europeus falam sobre sua nação e 
seu continente muito mais do que as pessoas nos Estados Unidos,  
Grã-Bretanha, China, Rússia, Venezuela e Nigéria. Entretanto, 
muitas vezes há diversos confrontos entre as diferentes nações e 
culturas da Europa. De uma maneira geral, parece um milagre que 

cidadãos de vários países da Europa tenham conseguido unirem-se 
nos últimos setenta e cinco anos.

Por que a União Europeia foi criada e por que tantas nações se 
uniram? Entender como chegaram a isso ajuda a explicar as divi-
sões de hoje sobre o futuro da Europa.

O conflito sobre as diferenças

Nos primeiros cinquenta anos do século vinte, os europeus e ou-
tros povos ao redor do mundo deixaram suas diferenças de opinião 
dar lugar à paixão desenfreada. Muito sangue foi derramado como 
nunca visto antes. Muitos ignoraram o Sexto Mandamento, que 
proíbe o assassinato de pessoas. A primeira metade do século vinte 
foi uma época de ódio, poder, controle, tirania, matança, patriotis-
mo exacerbado, manifestações de protesto, campos de concentra-
ção, sofrimento, migração em massa e novas armas.

Nesse período, em 6 de agosto de 1945, um avião norte-america-
no lançou um novo tipo de arma que matou, instantaneamente, se-
tenta mil pessoas em Hiroshima, no Japão. Três dias depois, outra 
bomba foi lançada, matando também instantaneamente quarenta 
mil pessoas em Nagasaki. O primeiro-ministro britânico, Winston 
Churchill, já havia chamado a escala da bomba atômica de “a Ira 
da Segunda Vinda”. Essa arma terrível pôs fim a uma guerra que 
já havia matado sessenta milhões de pessoas—mas a estreia desse 
artefato ameaçava com a possibilidade de muito mais mortes e des-
truição no futuro.

O presidente norte-americano Harry Truman fez uma turnê por 
Berlim em 1945. Ele ficou chocado ao ver os sobreviventes tão en-
torpecidos e angustiados. Como um biógrafo descreve:

“A carreata passou por quilômetros de ruína e devastação, cra-
teras de bombas, edifícios enfumaçados e queimados, e, aparente-
mente, intermináveis multidões de alemães sem-teto se arrastan-
do ao longo da rodovia, carregando ou arrastando pateticamente 
trouxas de pertences. Eram em sua maioria pessoas idosas e crian-
ças que pareciam não estar indo para lugar algum em particular, 
sem nada além de expressões vazias em seus rostos, sem raiva, sem 
tristeza, sem medo, e Truman achou isso extremamente perturba-
dor . . . A maioria dos que passava nem ao menos se preocupava 
em levantar o olhar” (Truman, David McCullough, 1992, p. 414).

Milhões de pessoas carregaram as terríveis memórias da guer-

Qual Ponto de Vista Prevalecerá?

A Grande Divisão 
da Europa: 

Os europeus estão divididos entre dois caminhos concorrentes—uma 
União Europeia maior e mais poderosa ou países individuais com seu 
próprio controle nacional. Aonde essa divisão vai levar?  por Justin Palm
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ra com eles em seus corações enquanto reconstruíam seu mundo. 
Eles prometeram nunca deixar que tal morticínio voltasse a acon-
tecer, especialmente pelo início da era nuclear, que tornou possível 
a extinção da raça humana.

A ideia por trás da União Europeia
Os arquitetos políticos europeus tiveram uma ideia: Criar um sis-

tema de interconexão entre suas nações. Se, segundo a lógica, unir-
mos nossos países como um nó górdio, então um país que decidir 
começar uma guerra para derrubar outros países traria destruição 
para si mesmo—dissuadindo assim a guerra.

Os europeus começaram a trabalhar unidos sob essa premissa, 
começando pela cooperação econômica entre os Estados. Os 
povos de seis países centrais—Alemanha, Bélgica, França, Itália, 
Luxemburgo e Holanda—concordaram com alguns princípios 
básicos e decidiram tornar isso obrigatório. Primeiro, eles formaram 
a Comunidade Europeia do Carvão e do Aço no Tratado de Paris 
em 1951. Este foi o precursor de tudo para logo depois elaborar 
uma parceria mais ampla e mais coesa no Tratado de Roma em 
25 de março de 1957, no Monte Capitolino de Roma, criando a 
Comunidade Econômica Europeia.

As frases usadas no preâmbulo do tratado são belas em sua nobre 
intenção (grifo nosso):

“DETERMINADOS a lançar as bases de uma união cada vez mais 
estreita entre os povos da Europa . . .”

“ANSIOSOS para fortalecer a unidade de suas economias e as-
segurar seu desenvolvimento harmonioso, reduzindo as diferenças 
existentes entre as várias regiões . . .”

“DECIDIDOS . . . a preservar e reforçar a paz e a liberdade e 
a conclamar aos outros povos da Europa que compartilhem o seu 
ideal para se unirem a esses esforços . . .”

O preâmbulo termina assim: “. . . e para esse fim . . . concordamos 
com o exposto”, ou seja, os termos do tratado que foram explicados.

O rei da Bélgica, o presidente da Alemanha Ocidental, o 
presidente da França, o presidente da Itália, a grã-duquesa de 
Luxemburgo e a rainha da Holanda assinaram o documento.

Então, foi assim que a União Europeia tomou seu primeiro suspiro.
Isso iniciou um processo em que nações independentes iriam 

ceder gradualmente sua soberania a uma entidade supranacional. 
Com o passar dos anos, mais países responderam a esse chamado 
e se juntaram; outros tratados foram assinados; a burocracia foi 
expandida; inúmeras leis europeias foram aprovadas; Bruxelas tor-
nou-se sua capital; os povos trocaram suas moedas por uma moeda 
comum; os líderes abriram suas fronteiras; o poder europeu tor-
nou-se mais forte e mais integrado, lutando por “uma união cada 
vez mais estreita”.

E essa União Europeia continuou crescendo cada vez mais—e, 
consequentemente, o tratado sofreu cada vez mais alterações. Os 
líderes estavam abrindo mão de alguns da governabilidade direta 
de suas próprias nações para ter voz no governo de toda a Europa.

O surgimento do eurocéticos

Dúvidas entraram na cabeça de algumas pessoas—dúvidas sobre 
a imparcialidade desse acordo em progresso, dúvidas sobre se vale-
ria a pena, dúvidas sobre o objetivo final e sobre a grande pergunta: 
Será que Bruxelas realmente tem em mente os melhores interesses 
de nosso país?

Para alguns, a Europa se tornou algo como o monstro Frankens-
tein—grande demais, descontrolado e perigoso. Embora o cientista 
que inspirou a escritora Mary Shelley a produzir essa obra tivesse 
boas intenções, como trazer vida e esperança, aquela criatura se 
tornou algo grotesco. A criatura diz ao cientista: “Eu deveria ser o 
seu Adão, mas eu sou um anjo caído.”

Surgiram dois polos, e agora eles estão promovendo duas ideias 
antagônicas sobre o futuro da Europa. Um grupo deseja manter a 
visão dos fundadores. Outro grupo, os eurocéticos, quer mais con-
trole nacional.

A Grã-Bretanha tornou-se a primeira nação a votar pela saída. 
Em 23 de junho de 2016, após muito debate e campanha, 51,9% 
dos eleitores britânicos decidiram que seria melhor sair do bloco. 
Este referendo deu início a um processo desordenado de divórcio.

Após a votação, Nigel Farage, líder do Partido de Independência 
do Reino Unido e membro do Parlamento Europeu, discursou em 
uma reunião do Parlamento em 28 de junho. Alguns membros 
o vaiaram quando ele resumiu seu argumento contra a União 
Europeia:

“Quando vim aqui dezessete anos atrás e disse que queria liderar 
uma campanha para fazer a Grã-Bretanha deixar a União Euro-
peia, todos vocês riram de mim—bem, eu preciso perguntar: quem 
está rindo agora? E a razão pela qual vocês estão tão chateados e tão 
zangados, e também todas as manifestações de raiva desta manhã, 
ficou perfeitamente claro para mim . . .

“Vocês, como um projeto político, estão em negação. Vocês estão 
negando que sua moeda está fracassando . . . Vocês estão em ne-
gação sobre a chamada de Merkel [a chanceler alemã], [em 2015], 
para permitir o maior número possível de pessoas cruzarem o Me-
diterrâneo [para a União Europeia]—o que levou a maciças divi-
sões . . .dentro de países e entre países.

 “O maior problema que vocês têm e a principal razão pela qual 

Milhões de pessoas carregaram as terrí-
veis memórias da guerra com eles em 
seus corações enquanto reconstruíam 
seu mundo. E prometeram nunca deixar 
que tal morticínio voltasse a acontecer!

Uma mulher idosa é escoltada nas ruínas de Caen, França, em 1944.
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o Reino Unido votou da maneira que votou foi porque vocês são 
furtivos e enganadores, e não dizem a verdade ao resto dos povos da 
Europa, vocês impuseram a eles uma união política . . .

 “O que aconteceu na última quinta-feira [na votação do Brexit] 
foi um resultado extraordinário—foi um resultado sísmico. E não 
apenas para a política britânica, [ou] para a política europeia, mas 
também talvez até para a política global.

 “Porque o que as pessoas simples fizeram o que as pessoas co-
muns fazem—as pessoas foram sido oprimidas nos últimos anos e 
viram seu padrão de vida cair—elas rejeitaram as multinacionais, 
elas rejeitaram os bancos comerciais, elas rejeitaram a grande polí-
tica e disseram que, na verdade, querem nosso país de volta, querem 
nossas zonas de pesca de volta, querem nossas fronteiras de volta.

 “Queremos ser uma nação independente, autônoma e normal.  
E foi isso que fizemos e é isso que deve acontecer. Ao fazer isso, agora 
oferecemos um raio de esperança aos democratas [isto é, aqueles 
que defendem o governo popular em vez do controle de burocratas 
não eleitos] em todo o resto do continente europeu. Eu vou fazer 
uma previsão esta manhã: o Reino Unido não será o último Esta-
do-membro a sair da União Europeia” (grifo nosso).

Ninguém sabe ainda como a situação do Brexit afetará a União 
Europeia, mas Farage não é o único a especular que outros segui-
rão esse exemplo.

Quem deve governar?
Quaisquer que sejam as consequências do Brexit, a Alemanha e 

a França prometeram manter vivo o projeto europeu. Mas as pes-
soas na Hungria, Irlanda, Polônia, Eslováquia, República Tcheca 
e outras nações estão ficando cada vez mais céticas em relação ao 
tratado da União Europeia. 

A Hungria chegou a construir um muro de 325 quilômetros na 
fronteira com a Sérvia e a Croácia para bloquear a imigração ilegal. 
Pensando que os líderes em Bruxelas não estavam fazendo o sufi-
ciente para protegê-los, os húngaros resolveram o problema com 
suas próprias mãos.

Agora os italianos estão tentando voltar a ter mais o controle so-
bre seu país, com isso obtendo resultados variados. O New York 
Times relatou: “Depois de meses de tormentosas negociações, in-
sultos acirrados, tensões internas e tempo de mídia social suficien-
te para completar uma série da Netflix, os líderes populistas da Itá-
lia se curvaram às demandas da União Europeia para reverter seu 
dispendioso orçamento” (“O Plano Populista Encara a Realidade 
e Itália e União Europeia Chegam a Um Acordo Orçamentário”, 
Jason Horowitz, 19 de dezembro de 2018).

Vamos retroceder um pouco. Além dessas duas visões para o fu-
turo da Europa, ainda há uma questão mais profunda no coração 
da Europa. Em sua maioria, os europeus, inclusive os líderes, que-
rem essencialmente a mesma coisa—paz e prosperidade. Eles que-
rem fazer a diferença no mundo. Eles querem sobreviver, prosperar 
e desfrutar da vida. Todos os argumentos são sobre a melhor ma-
neira de alcançar esses objetivos, ainda que isso leve a profundas 
divisões de perspectivas.

Porém, os cidadãos da União Europeia acreditam que o poder 
centralizado em Bruxelas é o melhor para o povo.

Os eurocépticos acreditam que as nações, individualmente, sa-
bem como melhor se governar.

E, claro, com a natureza humana corrupta, as pessoas muitas vezes 

acreditam que poderiam treinar melhor a equipe se estivessem no 
comando. Por outro lado, há muitos que preferem entregar essa 
responsabilidade a outros, até mesmo negociando sua própria 
liberdade por uma sensação de segurança.

Então, a resposta seria um governo humano cada vez mais 
poderoso?

Um antigo sonho responde de uma vez por todas quem deve 
governar o cenário mundial. Ele contém a dimensão perdida que 
molda o passado, o presente e o futuro da Europa.

O sonho perturbador de um rei
Muitos séculos atrás, um rei babilônico chamado Nabucodonosor 

teve um sonho que o assustou. Ele não conseguia entendê-lo e se 
recusou a contar a qualquer um o que tinha visto em seu sonho. 
Nenhum dos seus magos, astrólogos ou feiticeiros conseguiu 
revelar o sonho ou a sua interpretação.

Mas, em seu reino, um homem recebeu a interpretação em uma 
visão noturna. O profeta hebreu Daniel ficou em pé diante do rei 
Nabucodonosor e conseguiu revelar seu sonho.

Nabucodonosor havia sonhado com uma estátua gigantesca de 
um homem com a cabeça dourada, peito e braços de prata, barriga 
e coxas de bronze, pernas de ferro e pés e dedos que eram uma 
mistura de ferro e barro. Uma pedra misteriosa atingiu os pés e 
toda a estátua foi esmagada e destruída. A pedra cresceu e tornou-
se uma montanha que preencheu a Terra (Daniel 2:28, 31-35).

Então, Daniel disse ao rei a interpretação divina:
“Este é o sonho; também a interpretação dele diremos na presen-

ça do rei. Tu, ó rei, és rei de reis, pois o Deus dos céus te tem dado o 
reino, e o poder, e a força, e a majestade... tu és a cabeça de ouro. E, 
depois de ti, se levantará outro reino, inferior ao teu, e um terceiro 
reino, de metal, o qual terá domínio sobre toda a terra.

“E o quarto reino será forte como ferro; pois, como o ferro esmiú-
ça e quebra tudo, como o ferro quebra todas as coisas, ele esmiu-
çará e quebrantará. E, quanto ao que viste dos pés e dos artelhos, 
em parte de barro de oleiro e em parte de ferro, isso será um reino 
dividido; contudo, haverá nele alguma coisa da firmeza do ferro, 
pois que viste o ferro misturado com barro de lodo.

“E, como os artelhos eram em parte de ferro e em parte de barro, 
assim por uma parte o reino será forte e por outra será frágil. Quanto 
ao que viste do ferro misturado com barro de lodo, misturar-se-ão 
com semente humana, mas não se ligarão um ao outro, assim como 
o ferro se não mistura com o barro” (Daniel 2:36-43).

A estátua, começando com Nabucodonosor, representava quatro 
grandes impérios sucessivos—Babilônia, Pérsia, Grécia e Roma. O 
“quarto reino”, Roma, continuaria atuante de alguma forma até o 
fim dos tempos; os pés com dez dedos sendo o último renascimen-
to desse sistema no tempo do fim.

Embora esse próximo renascimento do Império Romano não se 
pareça exatamente com a União Europeia de hoje, ele será centrado 

Enfim, quem deveria governar? Apenas 
Deus, não as pessoas. Somente Seu 
governo será capaz de trazer paz e 
prosperidade à humanidade!
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na Europa e, provavelmente, terá raízes no projeto de integração 
europeia que remonta ao Tratado de Roma de 1957.

E o segundo capítulo de Daniel revela que a divisão dentro da 
Europa não será resolvida por integração política. As ideias con-
correntes permanecerão. O próximo superestado será “dividido... 
em parte de ferro e em parte de barro . . . uma parte . . . será forte 
e . . . outra será frágil”. Essas pessoas de diferentes nacionalidades 
não serão capazes de concordar em tudo, mas a profecia indica que 
ambos os grupos vão conseguir o que querem.

Outras profecias mostram que a religião também terá um papel 
importante na ascensão desse reino. Um elemento poderoso entre 
os eurocéticos de hoje é o desejo de a Europa regressar às suas fortes 
raízes religiosas. Historicamente, a religião ajudou a unir a Europa 
sob os reinos dos sacros imperadores romanos Carlos Magno (742-
814) e Otto, o Grande (912-973 d.C.).

Como o monstro de Frankenstein, o “quarto reino” terá um po-
der sem precedentes. Isso causará morte e destruição muito além 
do realizado pelos Poderes do Eixo na Segunda Guerra Mundial. 
De fato, a superpotência do tempo do fim levará a humanidade à 
beira da extinção se Deus não interviesse.

Levando isso em conta, apesar da divisão, haverá uma derradei-
ra transferência de poder e soberania nacional para o superestado 
europeu e seu líder. Os dez dedos da estátua de Daniel 2 são como 
os dez chifres de uma profecia em Apocalipse 17, que é revelada 
como dez governantes nesse último renascimento romano. Aqui, o 
apóstolo João diz o seguinte:

“E os dez chifres que viste são dez reis, que ainda não receberam 
o reino, mas receberão o poder como reis por uma hora [um breve 
tempo] juntamente com a besta [o último ditador]. Estes são de 
uma só mente, e eles vão dar o seu poder e autoridade para a besta. 
Estes têm um mesmo intento e entregarão o seu poder e autoridade 
à besta. Estes combaterão contra o Cordeiro [o retorno de Jesus 
Cristo], e o Cordeiro os vencerá” (Apocalipse 17:12-14).

“Esse reino não passará a outro povo”
Isso nos leva de volta à pedra que esmaga a estátua em Daniel 2:
“Mas, nos dias desses reis, 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. Da maneira como viste que do monte foi cortada uma pe-
dra, sem mãos, e ela esmiuçou o ferro, o cobre, o barro, a prata e o 
ouro, o Deus grande fez saber ao rei o que há de ser depois disso; e 
certo é o sonho, e fiel a sua interpretação” (versículos 44-45).

Muitas passagens bíblicas descrevem Jesus Cristo como a “pedra”. 
Em Sua segunda vinda, Ele derrotará este império mundial centra-
do na Europa. O último e melhor esforço da humanidade para tra-
zer paz e prosperidade se tornará uma besta tirânica e, finalmente, 
será derrotada no retorno de Cristo. Essa “pedra” se torna uma 
montanha que preencherá a Terra—o estabelecimento do Reino de 
Deus sobre todas as nações.

Deus tomará as rédeas do poder e acabará com a corrupção do 
desgoverno humano: “O Deus do céu levantará um reino que não 
será jamais destruído; e esse reino não passará a outro povo”.

Aqui está a lição que Deus quer que todos nós aprendamos: Seres 
humanos não conseguem resolver problemas de seres humanos. 
As nações não conseguem fazer isso e muito menos um superesta-
do. Enfim, quem deveria governar? Somente Deus, não as pessoas. 

Somente Seu governo será capaz de trazer paz e prosperidade à 
humanidade!

O que isso significa para o futuro?
Enfim, qual ponto de vista sobre o futuro da Europa prevalecerá?
A visão eurocêntrica atualmente defendida pela Alemanha e pela 

França dominou o pensamento do continente nos últimos anos. 
Mas, ironicamente, esses defensores de mais unidade europeia 
semearam muitas sementes de desunião ao encorajar a imigração 
maciça de países do terceiro mundo. Ao fazer isso, eles realmente 
ajudaram no surgimento de um recuo ou contramovimento.

Esse contramovimento é uma visão mais nacionalista que agora 
está sendo defendida por muitos na Hungria, Polônia, Itália e outros 
Estados. Um elemento poderoso nesse movimento é o desejo de 
que as nações europeias retornem às suas fortes raízes religiosas—o 
que, como mencionado, levou anteriormente a tentativa de unir 
a Europa através de reavivamentos romanos, como os de Carlos 
Magno e Otto, o Grande, na Idade Média.

Como essas visões antagônicas afetarão o futuro da Europa? Num 
futuro próximo, simplesmente não sabemos. Os europeus estão 
profundamente divididos e o continente está enfrentando tempos 
turbulentos. E tempos turbulentos podem levar a resultados ca-
tastróficos. Condições de instabilidade semelhantes nos anos vin-
te e trinta levaram à ascensão política de Benito Mussolini e Adolf 
Hitler e seu Eixo, formando o que eles viam como um Império Ro-
mano renascido. Eles prometeram estabilidade e, em certa medida, 
conseguiram isso—até acontecer o desastre!

Enfim, a profecia bíblica é clara. E, novamente, como o profeta 
Daniel nos assegura: “Certo é o sonho, e fiel a sua interpretação”. 
Uma nova e última superpotência centrada na Europa se formará 
como indicado no sonho de Nabucodonosor e em outras profecias 
de Daniel e Apocalipse. Ela será “em parte forte e em parte frágil”, 
porque os povos que a compõem “não se ligarão um ao outro”.

Mas isso não significa que essa superpotência não terá um poder 
terrível e causará enormes danos ao mundo, como fizeram a Ale-
manha nazista e a Itália fascista e seus parceiros durante a Segunda 
Guerra Mundial (ver “Setenta e Cinco Anos Depois do Dia D: O 
Que Precisamos Aprender?” a partir da página 4). Sem dúvida, essa 
nova superpotência estará envolvida na guerra mais horripilante 
que a humanidade já viu—tão mortal e devastadora que a humani-
dade ficará à beira da extinção se Deus não interviesse.

À medida que as mais antigas profecias se aproximam de seu 
cumprimento, faríamos bem em atender à instrução de Jesus Cristo 
em Lucas 21:36: “Vigiai, pois, em todo o tempo, orando, para que 
sejais havidos por dignos de evitar todas essas coisas que hão de 
acontecer e de estar em pé diante do Filho do Homem”!

Continue lendo a revista A Boa Nova para se manter informado 
sobre as atuais tendências de nosso mundo! BN

              PARA SABER MAIS

Há muito tempo a Europa se encontra dividida entre pontos de vistas 
divergentes sobre seu futuro. No século passado, isso levou a duas 
guerras mundiais. O que reserva o futuro para a Europa? Baixe ou 
solicite nosso guia de estudo bíblico gratuito “O Livro de Apocalipse 
Revelado” para saber o que revela a profecia!

http://portugues.ucg.org/estudos
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E se você descobrisse que seu vizinho—que tem um passado 
violento e propenso a comportamentos perturbadores—
estivesse, discretamente, em busca de um fuzil? Você sabe 

que ele já tem uma pistola e alguns rifles de caça, mas agora está 
armazenando grandes quantidades de munição e procurando 
armas mais pesadas.

Em seguida, você descobre que, secretamente, ele está modifican-
do outras armas em seu porão para torná-las mais letais. Conforme 
os meses passam, você fica chocado ao ver que agora ele tem armas 
apontadas para a janela lateral de sua casa. Então você começa a 
ver drones de vigilância pairando sobre o seu quintal. Você e sua 
família estão confusos e com medo.

Então, imagine que não havia nenhuma força policial para cha-
mar, nenhum xerife ou agência federal.

Você pode confrontá-lo e perguntar sobre suas intenções, não fa-
zer nada e permitir que ele prejudique sua família, ou se preparar 
para um confronto.

O que você faria?
Mude esse cenário de “vizinho” para “país”, e esse é o enigma 

que os líderes mundiais estão enfrentando—armar-se ou encarar 
a destruição. Em um mundo com histórico de desconfiança, a 
maioria dos líderes das nações escolheu criar suas forças armadas—
algumas para mera defesa e outras para conquista.

 “Desconfiança e armamento”
Uma das filosofias diplomáticas do presidente norte-americano 

Ronald Reagan era “confiar, mas verificar”. Ele usou essa frase pela 
primeira vez durante as conversações com o líder russo soviético 
Mikhail Gorbachev. O resultado foi um tratado, em dezembro de 
1987, para eliminar forças nucleares de alcance intermediário e 
mísseis de curto alcance (o tratado INF).

Se a abordagem de Reagan incorporava uma crença esperanço-
sa, porém cética, na bondade do homem, aparentemente, a atual 

visão dos líderes é “desconfiança e armamento”. Por isso, não é 
coincidência que o tratado INF esteja desmoronando, com os 
Estados Unidos anunciando sua retirada desse tratado em meio a 
alegações de trapaças da Rússia, a qual também está preparando 
sua própria retirada.

Um dos antecessores de Reagan, Theodore Roosevelt, popularizou 
o seguinte ditado: “Fale com suavidade e tenha à mão um grande 
porrete”. A implicação é ter um porrete maior que o dos outros.  
O objetivo da corrida armamentista não é apenas defender a terra 
natal, mas desenvolver armas maiores, melhores, mais mortíferas, 
mais eficazes e sofisticadas.

O rápido avanço da tecnologia fez com que países outrora 
separados por grandes distâncias de oceano e terra se tornassem, 
praticamente, vizinhos. Por via aérea, terrestre e marítima, países 
como Rússia, China, Estados Unidos e Coréia do Norte têm a 
capacidade de atacar uns aos outros com um simples apertar 
de botão. Milhares de quilômetros podem ser percorridos em 
pouco tempo pelos mísseis hipersônicos, que transportam cargas 
nucleares. Essas armas, o Kinzhal, o Avangard e o Kalibr-M, da 
Rússia, o Starry Sky-2, da China, e os Arrow e Hacksaw, dos Estados 
Unidos, têm o poder de acabar com a humanidade diversas vezes.

A humanidade sobreviveria a uma célere disputa militar? Muitas 
pessoas, inclusive cristãos, ficariam surpresas em saber que Jesus 
Cristo falou sobre esse avanço militar de hoje. Ele também previu 
como isso acabaria—com uma horrível guerra total, culminando 
em uma quase aniquilação da humanidade antes da instauração do 
Reino de Deus na Terra. Mas antes, vamos dar uma olhada no atual 
clima de guerra.

Novas tecnologias, novas ameaças
Mísseis hipersônicos agora podem viajar na velocidade Mach 5 

(cinco vezes a velocidade do som) ou ainda mais rápido, tornando-se 
incrivelmente difíceis de serem abatidos. E também é muito difícil 

Os Estados Unidos, a Rússia e a China estão imersos em uma nova corrida 
armamentista que envolve armas tecnológicas sem precedentes. Será que 

essa crescente corrida armamentista acabará com a raça humana?  
por Justin Palm

Como Terminará 
a Atual Corrida 
Armamentista?
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defender-se contra eles por causa de sua altitude e capacidade de 
mudar de curso no ar.

Nos últimos anos, a tecnologia russa avançou assustadoramente. 
Como a revista norte-americana Popular Mechanics informou 
recentemente: “A Rússia testou um novo programa de armas 
hipersônicas na quarta-feira, 26 de dezembro, projetado para 
esgueirar-se sob as defesas de mísseis balísticos dos Estados Unidos. 
O Avangard é uma arma de planador alado impulsionado para a 
atmosfera por um míssil balístico, que então desce sobre o seu alvo 
a velocidades superiores a 30 mil km/h. o Avangard entrará em 
serviço nas forças estratégicas russas já em 2019. O Avangard é um 
dos vários novos programas de armas nucleares anunciados em 
2018 em um sombrio discurso do presidente russo Vladimir Putin” 
(“A Rússia Testa Mais Uma Arma Hipersônica”, Kyle Mizokami, 27 
de dezembro de 2018).

No início de janeiro, a agência de notícias russa TASS informou 
que Moscou está desenvolvendo um novo míssil de cruzeiro 
chamado Kalibr-M, que poderá atingir alvos a 4.500 quilômetros 
de distância com cargas convencionais e nucleares. Uma fonte 
citada explicou que “o novo míssil será diferente dos mísseis 
Kalibr em serviço hoje, em termos de maior alcance e dimensões. 
Ele será muito maior, o peso de sua ogiva se aproximará de uma 
tonelada . . . De acordo com essa fonte, grandes navios de superfície 
serão equipados com ele, começando com as fragatas e também 
os submarinos nucleares. O Kalibr-M foi projetado para destruir 
instalações terrestres e será capaz de transportar ogivas nucleares 
e convencionais” (“Rússia Está Desenvolvendo Novo Míssil de 
Cruzeiro Kalibr-M Com Alcance Acima de 4.500 km”, 8 de janeiro 
de 2019).

Para não ficar para trás, a China também está bem avançada nos 
testes de mísseis hipersônicos mortais.

Torpedos nucleares, bombas de antraz e 
eletromagnéticas (EMP)

A Rússia agora possui em sua marinha um torpedo nuclear que 
causa tsunamis, chamado Poseidon: “Vladimir Putin revelou um 
enorme drone submarino que poderia criar uma onda de tsunamis 
de até 500 metros de altura com seus dois megatons de energia 
nuclear. O drone nuclear Poseidon viajará debaixo d’água em um 
submarino especial—projetado para acabar com as bases navais 
inimigas . . . Se disparada, a arma poderia produzir tsunamis 
capazes de causar uma destruição em massa igual à do desastre 
natural em Fukushima, no Japão, em 2011” (“Putin Revela Drone 
Nuclear Subaquático Poseidon, Que Pode Causar Tsunamis de Até 
500 Metros de Altura Para Destruir Bases Inimigas”, Peggy Jones, 
The Sun, 18 de maio de 2018).

A Coréia do Norte está criando um sofisticado programa de ar-
mas biológicas que, segundo os especialistas, é mais ameaçador do 
que seus planos nucleares. Um recente artigo no The New York Ti-
mes revelou: “Avaliadas em termos do seu poderio, as armas mais 
letais de todos os tempos não são nucleares, mas biológicas. Alguns 
litros de antraz, devidamente distribuídos, poderiam acabar com 
a vida humana na Terra” (“Armas Biológicas, A Ameaça Militar 
Menos Conhecida da Coreia do Norte”, Emily Baumgaertner e 
William Broad, 15 de janeiro de 2019).

O relatório continua: “Segundo uma análise divulgada em de-
zembro pelo Middlebury Institute of International Studies de 

Monterey, a Coreia do Norte está colaborando com pesquisadores 
estrangeiros para aprender biotecnologia e construir maquinário. 
Como resultado, a capacidade do país neste campo está aumentan-
do rapidamente. ‘A Coreia do Norte deverá usar com muito maior 
probabilidade armas biológicas do que nucleares’, afirmou Andrew 
C. Weber, um funcionário do Departamento da Defesa dos Estados 
Unidos, encarregado dos programas de defesa nuclear, químico e 
biológico sob o presidente Barack Obama. ‘O programa está em 
fase avançada, está sendo subestimado e é extremamente letal’”.

Além dessas ameaças, o site jornalístico Washington Free Beacon 
informou que várias nações estão trabalhando em armas nucleares 
que poderiam acabar com centrais elétricas a centenas de quilôme-
tros de distância:

“Vários países, incluindo China e Rússia, estão construindo 
poderosas bombas nucleares projetadas para gerar potentes ondas 
de pulso eletromagnético (EMP) capazes de devastar todos os 
equipamentos eletrônicos—de computadores a redes elétricas—a 
centenas de quilômetros de distância, de acordo com um recente 
estudo do Congresso norte-americano. Pela primeira vez, um 
relatório da extinta Comissão para Avaliação de Ameaça de Ataque 
Por EMP aos Estados Unidos, revela detalhes sobre como as 
armas nucleares eletromagnéticas estão integradas nas estratégias 
militares da China, Rússia, Coréia do Norte e Irã” (“China e Rússia 
Constroem Bombas Super-EMP para ‘Guerra de Blecaute’”, Bill 
Gertz, 24 de janeiro de 2019).

A resposta norte-americana
Os Estados Unidos também criaram mísseis hipersônicos, 

apelidados de Arrow e Hacksaw. O presidente dos Estados Unidos, 
Donald Trump, discursou no Pentágono no dia 17 de janeiro de 
2019, na abertura da Revisão Sobre Defesa Contra Mísseis (MDR). 
Um resumo do Departamento de Defesa diz o seguinte:

“Quando se tratar de defender os Estados Unidos contra a ameaça 
de um ataque de mísseis de qualquer nação, o presidente Donald 
J. Trump disse hoje que ‘o objetivo é simples. É para garantir que 
possamos detectar e destruir qualquer míssil lançado contra os 
Estados Unidos, em qualquer tempo e de qualquer lugar’ . . .

“A defesa contra mísseis é muito importante nesse tempo de 
ameaças que tem aumentado rapidamente em todo o mundo. Os 
adversários estão adquirindo arsenais maiores e mais fortes. Eles 
estão aumentando sua capacidade de ataques letais e estão focados 
em construir mísseis de longo alcance, que podem atingir alvos 
dentro dos Estados Unidos.

“‘Como presidente, meu primeiro dever é a defesa de nosso país’, 
disse ele” (“Trump Promete Proteger Os Estados Unidos de Qualquer 
Míssil Inimigo”, David Vergun, dod.defense.gov).

A história nos diz que armas, uma 
vez desenvolvidas, acabam sendo 
usadas. Acelerações dramáticas no 
desenvolvimento militar terminam 
levando à guerra.
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Um aspecto fundamental divulgado nessa revisão foi o desenvol-
vimento de “uma defesa eficaz contra mísseis e armamento avan-
çado emergentes de cruzeiro e hipersônico” (ibid.).

O próprio MDR aponta: “Nos últimos anos, por exemplo, a Co-
réia do Norte avançou e expandiu rapidamente seu programa de 
mísseis balísticos intercontinentais (ICBM). O Irã ampliou o alcan-
ce de seus sistemas de mísseis balísticos e pode buscar um ICBM 
operacional. Enquanto a Rússia e a China apresentam desafios se-
parados e são distintas em muitos aspectos, ambas estão aprimo-
rando seus atuais sistemas de mísseis ofensivos e desenvolvendo 
avançados mísseis de cruzeiro lançados por via marítima e aérea, 
bem como o poderio de armas hipersônicas” (Revisão Sobre Defesa 
Contra Mísseis, 2019, p. 2).

O comunicado de imprensa do Departamento de Defesa explicou 
por que esses novos mísseis são tão perigosos: “Segundo o MDR, 
um ímpeto para uma nova estratégia de defesa antimíssil vem dos 
veículos deslizantes hipersônicos, que estão sendo desenvolvidos 
pela Rússia e pela China, que voam acima de Mach 5... Em par-
ticular, as armas hipersônicas têm sido uma preocupação porque 
podem voar baixo e rápido, e também podem mudar rapidamente 
de rumo. Logo, isso torna-os difíceis de atingir”.

Olho por olho
Em resposta ao novo plano de defesa antimíssil dos Estados Uni-

dos, o Ministério das Relações Exteriores da Rússia divulgou uma 
declaração que “condenou a estratégia como irresponsável e um 
ato de confronto” (“Rússia Diz Que a Nova Estratégia de Mísseis 
dos EUA Desencadeará Uma Corrida Armamentista no Espaço”, 
Audrey Kuzmin e Christian Lowe, Reuters, 18 de janeiro de 2019).

E também advertiu: “A implementação dessas ideias... trará con-
sequências muito negativas para a segurança e a estabilidade mun-
dial... Gostaríamos de pedir à administração dos Estados Unidos 
que reconsidere e se afaste dessa tentativa irresponsável de relançar, 
com uma nova e mais avançada tecnologia, o ainda lembrado pro-
grama ‘Guerra nas Estrelas’ da era Reagan” (ibidem).

Esse jogo de ação e reação, alimentado por posturas políticas de 
linha dura, como as disputas armamentistas, podem levar a uma 
guerra total.

Não se engane. Alguns especulam que provavelmente essas 
armas não serão usadas, mas isso é ingenuidade. A história nos 
diz que armas, uma vez desenvolvidas, acabam sendo usadas. 
Acelerações dramáticas no desenvolvimento militar terminam 
levando à guerra.

Em um artigo intitulado “Os Oportunistas da Guerra: a Primeira 
Guerra Mundial”, o historiador Douglas Newton fez uma observa-
ção crítica: “Em 1914, quando a guerra acabou, Sir Edward Grey, 
ministro britânico das Relações Exteriores, olhou para trás em suas 
memórias de todo triste registro da imensa quantidade de arma-
mentos que não conseguiram garantir segurança nem impedir a 
guerra. Ele concluiu: ‘A moral disso é óbvia: a grande quantidade 
de armamentos leva inevitavelmente à guerra’”.

“O princípio das dores”
Quase dois mil anos atrás, os discípulos de Jesus Cristo observa-

ram o mundo ao seu redor e se perguntaram o que aconteceria an-
tes de Sua segunda vinda. Jesus respondeu, e Suas palavras lançam 
luz sobre a corrida armamentista de hoje: “E ouvireis de guerras e 

de rumores de guerras; olhai, não vos assusteis, porque é mister que 
isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará 
nação contra nação, e reino contra reino, e haverá fomes, e pestes, e 
terremotos, em vários lugares. Mas todas essas coisas são o princí-
pio das dores” (Mateus 24:6-8, grifo nosso).

Em primeiro lugar, observe esse aumento gradual, chamado 
de “o princípio das dores”. Várias outras versões da Bíblia traduz 
como “as primeiras dores de parto”—que vêm aumentando em 
frequência e intensidade. Além de um aumento de guerras reais, 
haveria um aumento nos “rumores de guerras”. Estamos vivendo 
em tempos perigosos, mas a guerra em larga escala não se iniciou 
em nossos dias—ainda. Os rumores abundam. O ruído do sabre 
se ouve em todo lugar. O gasto militar vem aumentando. Novas e 
terríveis tecnologias militares vêm atiçando a imaginação.

Mas não precisamos ficar preocupados.

As más notícias antes das boas
O que vem depois da primeira fase das turbulências mundiais 

do fim dos tempos? A Bíblia prediz uma Terceira Guerra Mundial 
cataclísmica, que culminará em Jerusalém!

Em Zacarias 14:1-4, Deus revela: “Eis que vem o dia do Senhor 
. . . Eu ajuntarei todas as nações para a peleja contra Jerusalém; e 
a cidade será tomada, e as casas serão saqueadas, e as mulheres, 
forçadas; e metade da cidade sairá para o cativeiro . . . o Senhor 
sairá e pelejará contra estas nações, como pelejou no dia da batalha”. 
Muitas outras profecias, inclusive algumas do livro de Apocalipse, 
também descrevem essa catástrofe global.

Jesus também falou sobre esse tempo em Mateus 24:21-22: 
“Porque haverá então grande tribulação, como nunca houve desde 
o princípio do mundo até agora, nem jamais haverá. Se aqueles 
dias não fossem abreviados [o objetivo interrompido], ninguém 
sobreviveria; mas, por causa dos eleitos, aqueles dias serão 
abreviados” (versículos 21-22, NVI).

A Bíblia revela que Deus intervirá para salvar a humanidade do 
autoextermínio. Sem essa intervenção divina, a humanidade en-
frentaria a extinção. Somente agora, nessas últimas décadas, é que 
conseguimos ver mais facilmente como isso pode acontecer através 
da moderna tecnologia militar!

Finalmente, Zacarias 14 mostra que essa guerra global vai cul-
minar na volta de Jesus à Terra para estabelecer o Seu Reino:  
“E, naquele dia, estarão os Seus pés sobre o monte das Oliveiras, 
que está defronte de Jerusalém para o oriente” (versículo 4).

Enquanto os analistas, políticos e militares, debatem para onde 
se dirigem os eventos mundiais, os cristãos podem ter “confiança 
. . . na mensagem anunciada pelos profetas” (2 Pedro 1:19, BLH) 
e “não se perturbam”. É preciso ter coragem para ler as chocantes 
manchetes de hoje. Aqueles que estão perto de Deus conseguem 
entender o quadro geral do que está por vir! BN

              PARA SABER MAIS

Qual o rumo que estão tomando essas tendências preocupantes e 
perigosas do mundo de hoje? Há alguma indicação na profecia bíblica 
sobre o que vem pela frente? Não deixe de ler o nosso esclarecedor 
guia de estudo bíblico gratuito “Estamos vivendo no Tempo do Fim?” 
Para entender isso! Baixe ou solicite sua cópia gratuita hoje!

http://portugues.ucg.org/estudos
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O assunto desta lição é uma verdade fundamental da Bí-
blia, mas o fato triste é que a maioria das pessoas não 
ouviu falar dela—o que afeta grandemente sua concep-
ção da natureza e do caráter de Deus.

Qual é essa grande verdade? É o fato de que todos os que já viveram, 
desde a criação de Adão e Eva, um dia vão acabar entendendo a 
Bíblia e terão a oportunidade de se arrepender, de mudar e de aceitar 
o dom da vida eterna de Deus! Isso inclui as pessoas que morreram 
sem essa necessária compreensão.

Como o conhecimento dessa verdade pode transformar nossa vi-
são de Deus e Seu plano para a humanidade? Um ministro conta 
esta história:

“Cresci frequentando uma igreja protestante, então, como um jo-
vem adulto, eu presumia já ter ouvido todos os assuntos bíblicos im-
portantes ou pelo menos os mais mencionados. Eu entendia sobre a 
vida, morte e ressurreição de Jesus Cristo e o dom da graça de Deus. 
Eu conhecia os dez mandamentos e as bem-aventuranças. Eu tinha 
ouvido falar da segunda vinda de Cristo, da Grande Tribulação, do 
Dia do Senhor e da ressurreição.

“Mas, aos vinte e um anos, aprendi que algumas coisas que havia 
aprendido sobre a Bíblia não eram verdadeiras. E mais ainda, para 
minha surpresa, ouvi falar da “segunda ressurreição”! No começo, 
achei que não poderia ser verdade, pois eu teria ouvido falar sobre 
isso. Mas logo vi a prova clara nas Escrituras. E então entendi que 
não era apenas lógico um plano que incluía a segunda ressurreição, 
mas que qualquer plano concebível sem isso seria extremamente 
ilógico!.

“Quando penso em todos os membros da minha família e amigos 
que morreram sem realmente entender a Bíblia, meu maior con-
forto vem da compreensão da veracidade da segunda ressurreição!.

“Por décadas eu tenho trabalhado no ministério, ensinando re-
gularmente a Bíblia. Mas o único tema bíblico que continua sendo 
muito emocionante para mim é o assunto da segunda ressurreição!”.

Deus é Todo-Poderoso e Todo-Amoroso
A Bíblia diz que “Deus é amor” (1 João 4:8, 16). Ele possui o “per-

feito amor” (1 João 4:18). “Nisto conhecemos o amor: que Cristo [o 
Filho de Deus, que se tornou homem] deu a Sua vida por nós” (1 
João 3:16, ARA).

Deus também é “Deus Todo-Poderoso” (Gênesis 17:1; Apocalipse 
19:6,15). Para o Criador do universo “nada há que seja demasia-
do difícil” (Jeremias 32:17, ACF), pois para “Deus tudo é possível” 
(Mateus 19:26).

Essas escrituras são claras. Mas considere que há um aparente 

dilema. A maioria das pessoas morre sem nunca aprender sobre 
o verdadeiro Deus e o caminho para a vida eterna. Se Deus ama 
a todos e está tentando salvar a todos agora, parece faltar-lhe 
poder, pois certamente nem todos estão sendo alcançados pelo 
evangelho—Sua revelação para o homem, não é mesmo? Se Deus 
tem o poder de fazer qualquer coisa que quiser, por que Ele permite 
que algumas pessoas morram sem receber o entendimento que 
pode salvar suas vidas?

Depois de entender a segunda ressurreição, você verá como Deus 
é Todo-Amoroso e Todo-Poderoso—e que Ele tem um plano incrí-
vel para oferecer salvação a todos!

► Será mesmo que Deus quer que todo aquele que já 
viveu aprenda, se arrependa e receba a vida eterna?

“O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a têm 
por tardia; mas é longânimo para convosco, não querendo que 
alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se”  
(2 Pedro 3:9).

 “Porque isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador, 
que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimen-
to da verdade” (1 Timóteo 2:3-4).

Deus deseja fervorosamente que todas as pessoas venham 
ao conhecimento da verdade, se arrependam e sejam salvas! 
E o desejo dEle é realista—Ele tem um plano para alcançar isso.  
(Ver também João 3:16-17; Mateus 18:14; Ezequiel 18:30-32).

► Qual passagem bíblica fala da primeira e da segunda 
ressurreição?

“E vi tronos; e assentaram-se sobre eles aqueles a quem foi dado 
o poder de julgar. E vi as almas daqueles que foram degolados pelo 
testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e que não adoraram a 
besta nem a sua imagem, e não receberam o sinal na testa nem na 
mão; e viveram e reinaram com Cristo durante mil anos”.

“Mas os outros mortos não reviveram, até que os mil anos se aca-
baram. Esta é a primeira ressurreição”.

“Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira 
ressurreição; sobre estes não tem poder a segunda morte, mas 
serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com Ele mil anos” 
(Apocalipse 20:4-6, grifo nosso).

“A primeira ressurreição” é mencionada, especificamente, nos 
versículos 5 e 6. Nas lições anteriores desta série “A Profecia Bíblica 
e Você”, aprendemos que a primeira ressurreição é a ressurreição 
dos santos (os verdadeiros seguidores de Cristo), que acontecerá 
na segunda vinda de Cristo. O fato de que “a segunda morte não 

A Segunda 
RESSURREIÇÃO: 

A Oportunidade de Salvação Para a Humanidade!
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tem poder” sobre eles significa que não há possibilidade de que eles 
morram novamente—eles se tornarão imortais. Eles viverão por mil 
anos e por toda a eternidade.

A palavra “segunda” não é usada nesses versículos, mas a palavra 
“primeira” implica que haverá pelo menos mais uma ressurreição 
—pelo menos uma segunda. Como menciona O Comentário Bíblico 
Expositivo: “Por que João chama isso de ‘primeira’ ressurreição? O 
termo grego prote implica claramente a primeira de uma série de 
duas ou mais” (Alan Johnson, 1981, notas sobre Apocalipse 20:6).

O versículo 5 menciona “os outros mortos”. Isso significa todos os 
outros que viveram e morreram desde Adão e Eva! Essa passagem 
nos diz que eles “viverão de novo” e nos diz quando—depois que “os 
mil anos se acabarem”.

Os “outros mortos” serão ressuscitados à vida física para que pos-
sam aprender a verdade de Deus e ter a oportunidade de viver por 
ela, como será explicado mais tarde.

A princípio, as duas frases do versículo 5 parecem estar fora de 
ordem. Mas observe que a “primeira ressurreição” é o tema prin-
cipal dos versículos 4 a 6. A primeira sentença do versículo 5 é in-
serida como um esclarecimento entre parênteses sobre aqueles que 
não estão na primeira ressurreição. Evidentemente, se você colocar 
em parênteses essa primeira frase, como fazem algumas versões da 
Bíblia. Por exemplo, a Nova Versão Internacional diz: “(O restante 
dos mortos não voltou a viver até se completarem os mil anos)”. 
Isto [o que vem antes dos parênteses e o que segue a esta frase] é a 
primeira ressurreição.

► Como a Bíblia descreve o tempo em que a maioria das 
pessoas que já viveu será julgada?

“E vi um grande trono branco e o que estava assentado sobre Ele, 
de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles”.

“E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono, 
e abriram-se os livros. E abriu-se outro livro, que é o da vida. E os 
mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, 
segundo as suas obras” (Apocalipse 20:11-12).

O propósito de ressuscitar “os outros mortos” (versículo 5) é para 
que eles possam passar pelo seu tempo de julgamento. Muitas pessoas 
estão cientes da existência de uma segunda ressurreição, algumas 
vezes chamada de ressurreição geral, mas a encaram, tipicamente, 
como uma condenação imediata e definitiva de todos os que não  
são cristãos.

Entretanto, na Bíblia, o julgamento não significa apenas uma sen-
tença final, e nem sempre significa condenação. Isto pode incluir 
um período de avaliação—um tempo para demonstrar se, ao apren-
der a verdade de Deus, uma pessoa está disposta a agir de acordo 
com essa verdade, voltar-se para Deus e persistir em Seus caminhos. 
E isso leva certo tempo.

Observe o que Pedro disse: “Porque já é tempo que comece 
o julgamento pela casa de Deus [a Igreja]?” (1 Pedro 4:17). Os 

membros da Igreja de Deus estão sendo avaliados—julgados—
agora, nesta vida. E na segunda ressurreição, as pessoas que ainda 
não tiveram essa chance vão ter sua oportunidade—um tempo para 
receber o conhecimento espiritual e, em seguida, serem julgadas, 
durante um período de tempo, segundo a maneira como aplicam e 
obedecem a esse conhecimento.

Por causa do texto do versículo 11, o tempo de julgamento para 
aqueles que serão ressuscitados na segunda ressurreição, às vezes, é 
referido como o Julgamento do Grande Trono Branco.

► Como Deus julgará aqueles que ressuscitem na 
segunda ressurreição?

Releia Apocalipse 20:11-12—citada na resposta à pergunta 
anterior.

Deus julgará as pessoas na segunda ressurreição pelos mesmos 
termos que julgou as pessoas em qualquer outra época. Aqueles que 
serão ressuscitados na segunda ressurreição vão ser “julgados pelas 
coisas que estavam escritas nos livros [os livros da Bíblia, que então 
serão abertos], segundo as suas obras” (versículo 12; ver também 
Daniel 7:10; Romanos 2:12-13). Se as pessoas dessa época futura 
crerem, se arrependerem, obedecerem e receberem o perdão e 
a graça de Deus, seus nomes serão escritos no “Livro da Vida”— 
o que significa que Deus lhes dará o dom da vida eterna (Romanos 
6:23; Filipenses 4:3).

► A segunda ressurreição seria uma segunda chance de 
ser salvo?

“Mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, anuncia 
agora a todos os homens, em todo lugar, que se arrependam, por-
quanto tem determinado um dia em que com justiça há de julgar 
o mundo, por meio do varão que destinou; e disso deu certeza a 
todos, ressuscitando-O dos mortos” (Atos 17:30-31).

“E disse-lhe Jesus: Eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os 
que não veem vejam e os que veem sejam cegos.

“Aqueles dos fariseus que estavam com ele, ouvindo isso, disse-
ram-Lhe: Também nós somos cegos?

“Disse-lhes Jesus: Se fôsseis cegos, não teríeis pecado; mas 
como agora dizeis: Vemos, por isso, o vosso pecado permanece”  
(João 9:39-41).

Então, mesmo em “tempos de ignorância”, os pecados das 
pessoas ainda resulta em pena de morte. Mas, em certo sentido, 
Paulo disse que Deus ignora esses—Ele sabe que essas pessoas 
ainda não tiveram a oportunidade de conhecer a verdade e de se 
arrepender e mudar. Mas quando uma pessoa “sabe fazer o bem e o 
não faz”, Deus a considera totalmente responsável por seus pecados  
(Tiago 4:17).

Algumas profecias de cura da cegueira são duais—elas incluem 
não apenas a cura da cegueira física, mas também a cura da ceguei-
ra espiritual. Portanto, a oportunidade de salvação de uma pessoa 
chega quando Deus a chama e a escolhe, ocasião em que Ele abre 
sua mente para a compreensão espiritual. (Ver também Romanos 
3:20; 7:7.)

Parece que a maioria das pessoas, incluindo as que fizeram parte 
das principais igrejas cristãs, não recebeu verdadeiramente o cha-
mado de Deus e, portanto, não entende o suficiente para que seja 
totalmente responsabilizada. Assim, o segundo período de ressur-
reição será sua primeira oportunidade de salvação. Portanto, essa 

Se Deus tem o poder de fazer o que 
quiser, por que Ele permite que algu-
mas pessoas morram sem aprender o 
caminho para a vida eterna?
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não é uma segunda chance.
 (Outra maneira de ver a oportunidade de salvação é compreen-

dendo que Deus nos dá muitas oportunidades, perdoando-nos to-
dos os nossos pecados toda vez que nos arrependemos—embora 
tudo isso seja parte de uma única oportunidade. Evidentemente, 
não devemos negligenciar ou abusar da misericórdia de Deus. Uma 
pessoa que continua pecando tem cada vez mais dificuldade de se 
arrepender sincera e profundamente. E se chegar a ponto de não 
conseguir se arrepender mais, ela não terá outra oportunidade de 
salvação).

► Onde está a prova bíblica de uma futura 
oportunidade para aqueles que morreram?

“Em verdade vos digo que, no Dia do Juízo, haverá menos rigor 
para o país de Sodoma e Gomorra do que para aquela cidade” 
(Mateus 10:15).

“Então, começou Ele a lançar em rosto às cidades onde se operou 
a maior parte dos Seus prodígios o não se haverem arrependido, di-
zendo: Ai de ti, Corazim! Ai de ti, Betsaida! Porque, se em Tiro e em 
Sidom fossem feitos os prodígios que em vós se fizeram, há muito 
que se teriam arrependido com pano de saco grosseiro e com cinza. 
Por isso, Eu vos digo que haverá menos rigor para Tiro e Sidom, no 
Dia do Juízo, do que para vós.

“E tu, Cafarnaum, que te ergues até aos céus, serás abatida até aos 
infernos; porque, se em Sodoma tivessem sido feitos os prodígios 
que em ti se operaram, teria ela permanecido até hoje. Porém Eu vos 
digo que haverá menos rigor para os de Sodoma, no Dia do Juízo, do 
que para ti” (Mateus 11:20-24).

“Os ninivitas ressurgirão no Juízo com esta geração e a condena-
rão, porque se arrependeram com a pregação de Jonas. E eis que está 
aqui quem é mais do que Jonas. A Rainha do Sul se levantará no Dia 
do Juízo com esta geração e a condenará, porque veio dos confins da 
terra para ouvir a sabedoria de Salomão. E eis que está aqui quem é 
mais do que Salomão” (Mateus 12:41-42).

Jesus falou de um futuro “dia de julgamento” para a humanidade. 
Seu ponto principal era que as antigas cidade de Sodoma, Gomorra, 
Nínive e Tiro (cidades pagãs que Deus destruiu) não eram mais cul-
padas que as pessoas que ouviram e viram Seus milagres, e mesmo 
assim O rejeitaram. Então, haverá “mais tolerância” para as pessoas 
dessas cidades porque elas não teriam rejeitado as obras poderosas 
e a pregação do próprio Jesus Cristo.

Mas pondere algumas lições secundárias do que disse Jesus. 
Aqueles que morreram precisarão ser ressuscitados para que 
possam ser julgados no “dia do juízo”. O dia do juízo não é sinônimo 
de um tempo de condenação imediata para todos, visto que isso, 
absolutamente, não seria demonstrar “menos rigor” com essas 
pessoas.

► Onde a Bíblia descreve a segunda ressurreição?
 “Veio sobre mim a mão do Senhor, e ele me fez sair no Espírito 

do Senhor, e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos 
. . . Assim diz o Senhor Deus a estes ossos: Eis que farei entrar em 
vós o espírito, e vivereis. E porei nervos sobre vós e farei crescer car-
ne sobre vós, e sobre vós estenderei pele, e porei em vós o espírito, e 
vivereis, e sabereis que Eu sou o Senhor.

“Então profetizei como se me deu ordem. E houve um ruído, en-
quanto eu profetizava; e eis que se fez um rebuliço, e os ossos se 

achegaram, cada osso ao seu osso. E olhei, e eis que vieram ner-
vos sobre eles, e cresceu a carne, e estendeu-se a pele sobre eles por 
cima; mas não havia neles espírito.

“E Ele me disse: Profetiza ao espírito, profetiza, ó filho do ho-
mem, e dize ao espírito: Assim diz o Senhor Deus: Vem dos quatro 
ventos, ó espírito, e assopra sobre estes mortos, para que vivam. E 
profetizei como Ele me deu ordem; então o espírito entrou neles, 
e viveram, e se puseram em pé, um exército grande em extremo” 
(Ezequiel 37:1, 5-10, ACF).

Essa visão do vale de ossos secos mostra pessoas sendo 
ressuscitadas em corpos físicos e recebendo uma nova vida. O 
versículo 11 diz que “estes ossos são toda a casa de Israel”, mas como 
vimos em Mateus, a segunda ressurreição incluirá todas as nações.  
A passagem de Ezequiel 37 tem duplo significado. Em parte, 
descreve a restauração da nação de Israel pelas mãos de Deus e a 
reunificação do reino dividido em uma única nação (versículos 16-
22). Mas também mostra que um dia haverá uma ressurreição literal 
de pessoas—para viverem mais uma vez como seres humanos.

► Nessa segunda ressurreição, as pessoas terão a 
oportunidade de se converter e receber o Espírito Santo 
de Deus?

“E porei em vós o Meu Espírito, e vivereis, e vos porei na vossa 
terra, e sabereis que Eu, o Senhor, disse isso e o fiz, diz o Senhor” 
(Ezequiel 37:14).

O Espírito Santo é dado somente àqueles que se arrependem, são 
batizados e obedecem a Deus (Atos 2:38; 5:32).

Novamente, Deus é Todo-Amoroso e Todo-Poderoso
Depois de completar esta lição, esperamos que você possa ver 

claramente como Deus é Todo-Amoroso e Todo-Poderoso. Deus 
ama todas as pessoas e deseja que todos escolham viver para que 
Ele possa dar-lhes a vida eterna. E Ele tem poder ilimitado para 
garantir que todas as pessoas que já viveram aprendam a verdade e 
tenham a oportunidade de receber a vida eterna. A morte não pode 
derrotar a Deus. Deus pode ressuscitar os mortos. Todos os que não 
tiveram oportunidade de salvação receberão essa oportunidade ao 
ressuscitarem à vida física na segunda ressurreição.

Os cristãos que celebram as festas de Deus, que são ordenadas na 
Bíblia, obtêm uma compreensão mais profunda e completa de Seu 
grande plano de salvação. Aqueles que observam a festa do Oita-
vo Dia, logo após a Festa dos Tabernáculos, ficam entusiasmados 
em participar do maravilhoso significado da segunda ressurreição 
a cada ano (Levítico 23:36). Provavelmente, nada deve agradar mais 
a Deus do que a expectativa de aumentar Sua família!

Pratique Agora
Pense em algum ente querido ou amigo que morreu sem ter o 

pleno conhecimento da verdade de Deus. O que você mais gostaria 
de lhe dizer? Se você tivesse a oportunidade de ensiná-lo, na ocasião 
da segunda ressurreição, quais seriam as primeiras 
escrituras e verdades bíblicas que você explicaria? 
Anote três delas.

Para saber mais, leia o tópico “O Último Grande 
Dia: A Vida Eterna Oferecida a Todos” em nosso 
guia de estudo bíblico gratuito As Festas Santas de 
Deus: O Plano de Deus Para a Humanidade.
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Eu conheci uma mulher chamada Grace. Ela e o marido 
eram amigos de minha família quando eu ainda era jovem. 
Grace era gentil, generosa e divertida. Ela se interessava 
pelas opiniões, pela vida e bem-estar das pessoas. Ela 

era amada, respeitada e admirada praticamente por todos que  
a conheciam.

Grace era capaz de mostrar o amor de Deus e demonstrar à minha 
jovem mente o fruto do Espírito de Deus pela maneira como ela 
vivia e se dedicava. Simpatia, bondade e amor fluíam dela. Eu não 
percebi isso na época, mas no breve tempo em que nossos caminhos 
se cruzaram, Grace me ensinou algumas das minhas primeiras lições 
sobre a preciosidade da graça.

Ao me sentar para escrever sobre como a vida pode ser transformada 
pelo Espírito de Deus, lembro-me da vida generosa e graciosa dessa 
pessoa que conheci.

Será que eu conseguiria transmitir num artigo o ensinamento de 
como deixar Deus viver em nós através de Seu Espírito? Todos nós 
precisamos preparar nossos corações para fazer isso e alcançar o es-
tado de graça, personificado por essa senhora chamada Grace que 
conheci há muito tempo.

Não consigo pensar em nenhum assunto mais urgente do que 
entender como Deus quer ter um relacionamento conosco através da 
essência de Sua natureza, o Espírito Santo.

Criado para compartilhar a glória

Jesus Cristo nos diz que “Deus é Espírito, e importa que os que O 
adoram O adorem em espírito e em verdade” (João 4:24). Deus Pai e 
Jesus Cristo coexistem em harmonia e união além do que podemos 
entender humanamente. Eles não têm começo nem fim, são eternos, 
mas estão dispostos e desejosos de compartilhar Seu caminho de 
vida e glória com Sua criação humana. Você foi criado à imagem 
de Deus com a capacidade de compartilhar parte da glória de Deus 
ainda nesta vida atual. Mas como?

Graciosamente, Deus nos dá o dom de Sua natureza por meio 
do Seu Espírito Santo. Com esse Espírito, podemos viver uma vida 
transformada e muito além de qualquer semelhança de nossa vida 
anterior. Em resumo, Deus nos oferece a oportunidade de assumir 
Sua natureza divina, tornando-se assim como Ele em caráter, 
pensamento e ação.

Veremos como podemos receber esse Espírito, o que é esse Espírito 
e o que ele pode fazer por nossas vidas.

O arrependimento para a vida

Quando o apóstolo Pedro entregou sua defesa aos membros da 
Igreja em Jerusalém, depois de batizar os gentios (não-israelitas) 
convertidos da casa de Cornélio, ele resumiu a essência do que acon-
tece quando alguém recebe o Espírito:

“E, quando comecei a falar, caiu sobre eles o Espírito Santo, como 
também sobre nós ao princípio. E lembrei-me do dito do Senhor, 
quando disse: João certamente batizou com água, mas vós sereis 
batizados com o Espírito Santo. Portanto, se Deus lhes deu o mesmo 
dom que a nós, quando cremos no Senhor Jesus Cristo, quem era, 
então, eu, para que pudesse resistir a Deus? E, ouvindo estas coisas, 
apaziguaram-se e glorificaram a Deus, dizendo: Na verdade, até aos 
gentios deu Deus o arrependimento para a vida” (Atos 11:15-18,  
grifo nosso).

A mudança de sua mente e coração que o leva a buscar essa 
conexão crucial com Deus permite receber a essência de Sua 
natureza, o Espírito Santo. Essa mudança de orientação é chamada 
arrependimento. Isso leva a uma nova vida com potencial para um 
relacionamento íntimo e próximo com Deus.

O arrependimento segundo Deus é uma mudança de mentalidade 
e atitude para com Deus. Seguido da convicção através do Espírito 
Santo e da ação da Palavra de Deus em nossa consciência.  
O arrependimento envolve ter consciência dos próprios pecados, que 
é a transgressão da lei santa e justa de Deus (1 João 3:4, ARA). Também 
é acompanhado de um remorso sincero e de uma determinação para 
responder ao chamado de Deus pela obediência e submissão ao Seu 
caminho de vida.

O arrependimento para com Deus não é uma reação emocional 
temporária. É uma resposta que resulta em uma mudança permanente 
de pensamento, comportamento e orientação na vida. Isso resulta em 
um compromisso determinado de voltar-se para Deus, abandonar 
uma vida de pecados, que nos separa de Deus, e seguir obedecendo 
todos os mandamentos de Deus.

As escrituras mostram que essa mudança de mente—chegar a 
entender que somos pecadores, que devemos abandonar o pecado e 
voltar-se para Deus—deve ser seguida pelo batismo e pela imposição 
de mãos por meio de um ministro de Deus (Atos 2:38; 8:17). 22:16). 
Então, Deus dá o Seu Espírito àqueles que obedecem (Atos 5:32).  
E a partir daí é que uma vida no Espírito pode começar—uma vida 
agraciada pela presença de Deus que passa a habitar em nós através 
desse Espírito.

Firme na graça
O apóstolo Paulo explica a realidade dessa nova vida em algumas 

passagens notáveis das Escrituras. Em sua carta aos romanos, ele ex-
plica o dom da graça que temos através do perdão dos pecados e do 
Espírito de Deus—Sua essência—habitando em nós.

Ele explica a graça que temos como algo em que “estamos firmes” 
(Romanos 5:2). O passo de fé que leva ao arrependimento, batismo e 
recebimento do Espírito de Deus produz paz com Deus e com nosso 
Senhor Jesus Cristo, e um profundo relacionamento construído 
a partir da confiança no amor que nosso Pai e nosso irmão mais 

Há muito tempo atrás, o que eu aprendi sobre a graça através de uma amiga me  
ajudou a transformar minha vida. E isso também pode ajudar você!  por Darris McNeely

O ESPÍRITO SANTO:  
O Dom da Graça de Deus
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velho têm por nós. Deus nos entende completamente. Quando 
Paulo diz que “estamos firmes” na graça de Deus, ele se refere a um 
relacionamento maravilhosamente reconfortante com Deus; um 
relacionamento duradouro e fiel.

Após fazer esse compromisso, não devemos nos preocupar 
com uma instantânea condenação divina quando acontecer de 
escorregarmos e pecarmos (ver Romanos 8:1). Deus não se afasta 
de nós (Hebreus 13:5). A conexão permanece enquanto não nos 
afastarmos completamente de Deus, recusando-nos a nos arrepender, 
assim extinguindo totalmente o Espírito Santo em nós.

Quando nos desviarmos do benevolente relacionamento de 
Deus conosco, através do pecado ou da negligência, sofreremos o 
impacto devastador do pecado. Deus não se afasta, mas nós sim. 
A realidade da vida sem Deus nos atingirá de forma impactante. 
Porém, podemos decidir retornar ao relacionamento correto com 
Deus. No entanto, tudo isso também é um aspecto da graça de Deus, 
pois as dificuldades servem para nos ajudar, Deus trabalha o tempo 
todo para nos resgatar. Naturalmente, a decisão de continuar com 
Deus, seguindo a liderança de Seu Espírito, continua sendo nossa.  
E devemos nos esforçar para manter isso.

Paulo explica a obra do Espírito Santo em nós como base de nossa 
esperança de compartilhar a glória de Deus. O Espírito de Deus 
em nós criará a qualidade essencial de resistência e caráter para 
suportarmos as provas em nossas vidas. A graça e a justiça são dons 
que geram uma vida estável. Paulo explica que a graça reina através 
da justiça, o que leva à esperança da vida eterna através de Cristo 
(Romanos 5:21).

Então, ele pergunta: “Que diremos, pois? Permaneceremos no pe-
cado, para que a graça seja mais abundante? De modo nenhum!” 
(Romanos 6:1-2). O dom da graça de Deus e Seu Espírito devem 
nos afastar do pecado—longe de nossa inclinação natural corrupta 
que nos leva a pecar. Paulo então explica que o batismo—imersão na 
água—é um símbolo de fazer morrer o antigo eu, um sinal externo de 
nosso desejo interior de viver uma nova vida com novas prioridades 
e uma orientação completamente diferente.

Paulo compara nossa saída da “sepultura de água” do batismo com 
a ressurreição de Jesus Cristo da sepultura, pois nos levantamos para 
andar em um novo caminho de vida. Então, com Cristo vivemos uma 
nova vida para Deus, “mortos para o pecado, mas vivos para Deus, 
em Cristo Jesus, nosso Senhor” (Romanos 6:8-11).

Como estamos indo?
O único direito que temos de nos chamar cristãos—de levar o 

nome de Cristo—vem de um verdadeiro arrependimento na fé e no 
batismo em nome de Cristo. Você já se examinou por esse padrão? 
Várias escrituras nos instam a fazer isso. Aos membros da Igreja em 
Corinto, Paulo disse: “Examinai-vos a vós mesmos se permaneceis 
na fé; provai-vos a vós mesmos. Ou não sabeis, quanto a vós mes-
mos, que Jesus Cristo está em vós? Se não é que já estais reprovados”  
(2 Coríntios 13:5).

Vemos aqui que a chave é Cristo em nós. Esse é o teste para saber se 
realmente somos ou não cristãos!

Paulo expande esse conceito em sua carta aos membros da Igreja 
em Roma: “Seguir o Espírito Santo conduz à vida e à paz, mas seguir 
a velha natureza leva à morte porque a velha natureza pecaminosa [da 
mente carnal] dentro de nós está contra Deus. Ela nunca obedeceu às 
leis divinas e nunca o fará. É por essa razão que nunca podem agradar 

a Deus aqueles que ainda estão sob o controle de sua própria natureza 
pecaminosa, inclinados a seguir seus antigos desejos malignos.

“Vocês, porém, não são assim. Vocês são controlados pela nova 
natureza, se tiverem o Espírito de Deus, morando em vocês.  
(E lembrem-se de que se alguém não tiver o Espírito de Cristo 
morando em si mesmo, esse não é cristão de modo nenhum). Mesmo 
que Cristo viva dentro de vocês, seus corpos morrerão por causa do 
pecado; no entanto, o espírito viverá, pois Cristo o perdoou.

“E se o Espírito de Deus, que levantou Jesus dentre os mortos, vive 
em vocês, Ele fará com que seus corpos mortais vivam de novo depois 
da morte, por meio desse mesmo Espírito Santo que mora em vocês” 
(Romanos 8:6-11, Bíblia Viva).

Aqui está um fato básico para entender o Espírito Santo. O ato de 
receber o Espírito de Deus faz com que Deus se torne, literalmente, 
Nosso Pai. Esse Espírito nos torna filhos de Deus. Quando Deus nos 
dá o Seu Espírito, a natureza divina entra em nossa vida, tornando-nos 
realmente filhos de Deus. Usando um exemplo paralelo, assim como 
os filhos físicos carregam em sua composição os genes transmitidos 
pelos pais, o Espírito de Deus—a essência de Sua natureza divina—
literalmente se torna parte de nossa vida quando somos batizados e 
o recebemos.

O início da graça
Por meio desse relacionamento com Deus, entramos na vida do 

Espírito. E é aqui que começamos a viver na graça e demonstrar a 
benevolente natureza de Deus. Durante todos aqueles anos, quando 
notei a natureza amável e simpática de minha amiga Grace, eu estava 
vendo as maravilhosas qualidades que Paulo chamou de fruto do 
Espírito de Deus (Gálatas 5:22-23) transbordando de seus olhos, do 
tom gentil de sua voz e da bondade para com muitas pessoas. Essas 
qualidades atraíram a amizade das pessoas para ela. Ela estava usando 
o Espírito para demonstrar um caráter semelhante ao de Deus.

Como? Ela deixou Deus viver em sua vida. E é isso que acontece 
conosco quando deixamos Deus viver em nós através de Seu Espírito.

Isso é profundo. A verdade bíblica sobre esse assunto nunca foi tão 
necessária. Muitas pessoas vivem vidas confusas, complicadas e de-
sesperadas. Geralmente, a busca por um significado na vida leva a um 
beco sem saída. Você não gostaria de saber o verdadeiro propósito 
de sua vida? Pois, você pode saber! Esse é o intuito desse artigo, ou 
seja, levá-lo a esse entendimento através das Escrituras. Quando Deus 
nos convida a entender Seu propósito de criar a vida humana, ime-
diatamente nos conectamos ao mais importante de todo e qualquer 
conhecimento!

E no âmago dessa verdade revelada está o Espírito Santo de Deus, a 
natureza divina de Deus em nós, como uma força que podemos usar 
para viver com poder e amor e ter uma mente sã. O medo não tem que 
fazer parte de nossas vidas (2 Timóteo 1:7).

Cristo em nós

Vamos voltar ao ponto anterior em que mencionamos que somos 
literalmente filhos e filhas de Deus. Este não é um pensamento religio-
so simbólico e vago. Esse é um fato das Escrituras, mas a maioria das 
pessoas lê as passagens que revelam essa verdade sem nunca conse-
guir entender o que Deus nos oferece nesta vida.

Como seres humanos, temos o DNA de nossa mãe e pai biológicos 
em todas as células do nosso corpo. A linguagem nos filamentos 
do DNA determina nossas características, de modo que somos 
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literalmente formados à imagem de nossos pais. O DNA é o 
identificador definitivo de nossa origem.

O Espírito de Deus se une ao nosso espírito para nos tornar filhos de 
Deus. Romanos 8:16 nos diz: “O Espírito de Deus se une com o nosso 
espírito para afirmar que somos filhos de Deus” (BLH). Por meio do 
Espírito passamos a ser literalmente herdeiros de Deus e coerdeiros 
com Cristo. Nós somos parte da família de Deus. Deus está nos pre-
parando, como Seus filhos e herdeiros, para herdar todas as coisas 
(Apocalipse 21:7).

Com o Espírito Santo somos “participantes da natureza divina”  
(2 Pedro 1:4). O “DNA espiritual” de Deus está em nós, e nós 
assumimos o caráter e a natureza de Deus, Nosso Pai, e de Jesus 
Cristo, Nosso Irmão e Sumo Sacerdote.

Pense nisso. O que Paulo escreveu passa a ter um novo significado. 
“Já estou crucificado com Cristo; e vivo, não mais eu, mas Cristo 
vive em mim; e a vida que agora vivo na carne vivo-a na fé do 
Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a Si mesmo por mim”  
(Gálatas 2:20). Paulo nos diz claramente que Cristo vive em nós através 
do Espírito.

“Voltarei para vós”

Paulo acrescenta profundez ao que Cristo disse a Seus discípulos 
na véspera de Sua morte. Antes de Sua prisão, Jesus explicou porque 
tinha que ser morto e depois ser ressuscitado e o que isso significaria 
para eles e todos os que se tornassem Seus discípulos—inclusive você, 
hoje em dia. Jesus prometeu um “Ajudador” ou “Consolador”, da 
palavra grega parakletos. Essa presença estaria conosco—na verdade, 
a presença e o poder do Pai e do Filho que habita em nós. Cristo o 
chamou de “o Espírito da verdade” e disse que “habita convosco e 
estará em vós”. E acrescentou: “Não vos deixarei órfãos; voltarei para 
vós” (João 14:16-18).

Cristo fala conosco hoje através de Suas palavras registradas, 
explicando como podemos ter um relacionamento com Ele e acesso 
ao poder do Espírito para viver uma vida cheia de significado e guiada 
pela bondade e pela graça de Deus. Seu sofrimento e morte proveram 
os meios para que isso acontecesse. Sua ressurreição dos mortos 
tornou eternamente possível que o Pai possa compartilhar Sua glória 
com a humanidade.

“Naquele dia, conhecereis que estou em Meu Pai, e vós, em Mim, e 
Eu, em vós” (João 14:20). Jesus Cristo e o Pai são um em propósito e 
intenção. Eles compartilham a glória que herdaremos. Eles também 
compartilham a paz e o poder que desejamos e precisamos para viver 
plenamente hoje. Cristo está explicando a chave para o sucesso na 
vida. Por meio do Espírito de Deus, que habita em nós, temos o poder 
para lidar com qualquer coisa que a vida nos apresente.

Esperança sem desespero

Recentemente, um amigo me ligou para dizer que sua única filha 
havia morrido. Ela tinha 39 anos e, apesar de ter alguns problemas 
de saúde, sua morte súbita foi inesperada. Ele e sua esposa ficaram 
arrasados. Enquanto conversávamos, ele comentou sobre como a 
vida às vezes nos trata. “Às vezes é uma mão ruim”, disse ele, usan-
do a conhecida analogia de receber cartas numa rodada de baralho.  
“E você tem que lidar com isso. Você não pode mudar isso”. E isso 
é verdade. As circunstâncias da vida real não podem ser revertidas. 
Precisamos “jogar com as cartas” que recebemos.

Então, não seria melhor para nós “jogar essa mão” com o poder de 

Deus em nós, a vida de Jesus Cristo? E é isso que Deus oferece com a 
promessa de um “Consolador” ou “Ajudador”. Deus em nós significa 
esperança quando o desespero nos atinge. O Pai em nós significa uma 
qualidade de amor que leva a uma resistência paciente diante da tris-
teza e da dor. Deus não pretende que suportemos as provações desta 
vida sem o alívio de Sua graça. Passar por essa vida é uma experiência 
amarga, o que William Shakespeare chamou de “este vale de lágrimas”, 
sem o conforto da presença de Deus.

Essa presença permanente de Deus é como um bálsamo suave, uma 
loção que acalma e ajuda na cura. A graça de Deus, em última análise, 
funciona como um bálsamo que conforta nosso coração e alma com 
bondade, paciência e amor. A presença permanente de Deus em nós 
traz a esperança além da mágoa, a expectativa de alegria além da pro-
funda tristeza e da amabilidade do espírito quando a vida e as pessoas 
nos causam mágoas e danos.

Observe os eventos de sua vida. Confusão? Falta de propósito? 
Medo? Uma busca de entendimento entre ideias opostas? A vida não 
precisa ser assim. Você pode encontrar a saída do medo e da confusão 
em um lugar de amor e uma mente sã—um lugar onde há graça. Você 
pode encontrá-la nas páginas de um livro que, provavelmente, você 
tem em sua casa—a Bíblia. Ele contém as palavras de Deus e está es-
perando para falar com você e revelar-lhe a mente do Criador da vida.

E junto a tudo isso está a necessidade dessa conexão com Deus.  
O anseio que você tem de ser amado e ser compreendido—enten-
der e demonstrar amor—vem da impressão digital de Deus em sua 
vida desde a concepção. A princípio, somos uma criação incompleta, 
precisando do Espírito de Deus para unir-se ao nosso espírito para 
formar a conexão da graça pela qual Deus vive Sua vida em nós— 
transformando-nos à Sua imagem.

Você pode escolher começar hoje!
Jesus Cristo acrescentou outro importante pensamento enquanto 

ensinava seus discípulos: “Se alguém Me ama, guardará a Minha 
palavra, e Meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada” 
(João 14:23). Pelo Espírito Santo, a essência de Sua natureza, tanto 
o Pai como o Filho vivem no crente. Assim, Cristo apresentou-
se a Si mesmo e ao Pai para ser essa Fonte de conforto, ajuda e 
encorajamento providos através do Consolador prometido. Parte de 
Seu propósito nesta passagem era mostrar que Ele faria muito mais 
através do Espírito que habitava neles do que quando Ele vivia entre 
eles na carne. E isso foi confirmado pela obra que Cristo fez através da 
Igreja, conforme registrado no livro de Atos.

Hoje temos acesso a esse poder que pode fazer toda a diferença em 
nossas vidas. O que eu vi na minha amiga Grace foi o fruto do Espí-
rito em sua vida. Suas palavras e ações trouxeram bondade e graça 
àqueles que ela conhecia. Até hoje me lembro dela como um exemplo 
da graça de Deus demonstrada através da vida de uma pessoa. Isso é 
o que acontece quando nos submetemos a Deus em fé e permitimos 
que Ele viva em nós.

Paulo lista o fruto do Espírito como “amor, gozo, paz, longanimi-
dade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança”. Essas qua-
lidades juntas são a essência da natureza de Deus e a manifestação 
de Sua graça. Uma vida conduzida pelo Espírito de Deus terá essas 
características. Ele transformará nossas vidas, nos dando poder para 
viver uma vida livre e sem medo.

Espero que você comece a fazer o que Deus pede para começar a 
desfrutar de uma vida assim! BN
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Em sua essência, os seres humanos têm um coração bom? 
Será que apenas desejamos pensar assim ou é mesmo ver-
dade? O que diz a Bíblia?

Você já analisou o que a Bíblia revela sobre o coração 
humano? Você precisa saber sobre esse surpreendente diagnóstico 
e descrição!

O profeta Jeremias escreveu: “Enganoso é o coração, mais do que 
todas as coisas, e perverso; quem o conhecerá?” (Jeremias 17:9, 
grifo nosso).

Jesus Cristo disse: “Porque de dentro, do coração dos homens, 
vêm os maus pensamentos de imoralidade, roubo, assassínio, adul-
tério. Desejo de possuir o que pertence aos outros, falta de temor a 
Deus, engano, paixões carnais, inveja, calúnia, orgulho, e todas as 
outras loucuras” (Marcos 7:21-22, Bíblia Viva).

O apóstolo Paulo escreveu: “Como as Escrituras afirmam: 
Ninguém é bom—ninguém no mundo inteiro é inocente. Ninguém 
jamais seguiu realmente as veredas de Deus, nem mesmo desejou 
verdadeiramente fazê-lo. Todos se desviaram; todos caíram no erro. 
Ninguém, em parte alguma, fez só o que é direito durante toda a 
sua vida nem uma só pessoa” (Romanos 3:10-12, Bíblia Viva).

Outras escrituras retratam a crueza da natureza humana de ma-
neiras semelhantes.

Essas escrituras não pretendem descrever o caráter geral de cada 
indivíduo. O mundo tem muitas pessoas agradáveis e, em algum 
lugar, muitas outras entre os extremos. Muitos fatores contribuem 
para a formação do caráter e da personalidade de uma pessoa— 
família, amigos, professores, religião, leis, meio ambiente e tudo o 
que permitimos entrar em nossas mentes.

Mas, inerentemente, as pessoas não são justas. Se fosse assim, 
precisaríamos receber apenas algumas “melhorias” de Deus. Jesus 
comparou essa ideia com a loucura de derramar vinho novo em 
odres velhos (Lucas 5:36-39). Cada pessoa deve tornar-se total-
mente em um “novo homem” (Efésios 2:15; 4:24).

Frequentemente, a Bíblia adverte sobre as más influências de 
Satanás, o diabo, e dos demônios, do “mundo” e desse “presente 
século mau” (Gálatas 1:4). Mas embora seja preciso resistir a 
nossos inimigos espirituais exteriores, nosso maior inimigo está em 
nosso interior—o coração humano. Precisamos de um transplante 
espiritual de coração!

A necessidade de uma transformação radical de nossos 
corações

O que precisamos entender especificamente é o plano de salva-
ção de Deus, revelado na Bíblia. Esse plano envolve o processo de 
substituir nossas mentes e corações naturais pela mente e coração 
de Deus, para que possamos ser admitidos na família de Deus! Esse 
milagre é realizado principalmente pelo poder do Espírito Santo 
de Deus, o qual age dentro de nós. (Para entender melhor como 

recebemos o dom do Espírito de Deus, veja “O Poder Esmagador” 
a partir da página 30. E como Deus usa esse Espírito para trabalhar 
dentro de nós é explicado em “O Espírito Santo: O Dom da Graça 
de Deus”, começando na página 23).

Deus disse: “Os Meus pensamentos não são os vossos pensamen-
tos, nem os vossos caminhos, os Meus caminhos” (Isaías 55:8). 
Nossos pensamentos e caminhos devem ser conformes aos pen-
samentos e caminhos de Deus, e é por isso que Paulo escreveu que 
você deve ser transformado “pela renovação do vosso entendimento” 
(Romanos 12:2). Sem dúvida, esta é uma transformação radical!

Em Filipenses 2:5, Paulo escreveu: “Seja a atitude de vocês a mes-
ma de Cristo Jesus” (NVI). É disso que precisamos! Podemos ter 
a mente de Cristo quando o Espírito Santo habita dentro de nós.

Mas como é o caráter sagrado, justo, puro e perfeito de Deus em 
desenvolvimento em uma pessoa? Quais são as virtudes, atributos, 
características e qualidades que a natureza de Deus expressa? Deus 
inspirou Paulo a listar nove virtudes fundamentais do caráter de 
Deus em Gálatas 5:22-23: “Mas o fruto do Espírito é: amor, alegria, 
paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, 
domínio próprio” (ARA).

Em Gálatas 5:22, a palavra grega traduzida como “fruto” está 
no singular porque se refere coletivamente a nove virtudes—isto 
é, o produto do Espírito ou o que o Espírito produz—na vida de 
um cristão em quem habita esse Espírito. No entanto, às vezes nos 
referimos a isso no plural, “frutos do Espírito”, quando estamos nos 
concentrando em virtudes individuais.

As pessoas poderiam ter essas virtudes sem o Espírito Santo? 
Até certo ponto, as pessoas podem demonstrar amor, alegria, paz, 
longanimidade, amabilidade, bondade, fidelidade, gentileza e au-
tocontrole sem a ajuda do Espírito Santo. Anteriormente, mencio-
namos algumas das muitas influências que moldam o caráter e a 
personalidade de cada pessoa, seja para o bem ou para o mal.

Entretanto, sem a ajuda do Espírito Santo, essas boas qualida-
des serão mais superficiais, mais inermes, menos confiáveis e me-
nos consistentes. Embora algumas pessoas possam ter algumas  
dessas virtudes, é muito menos provável que elas tenham todas as 
nove virtudes.

A passagem de Gálatas 5:22-23 é muito inspiradora, já que o 
“fruto do Espírito” se refere às virtudes geradas pelo Espírito Santo, e 
não por meros esforços humanos. Com o Espírito Santo, é possível 
ter muito mais dessas virtudes do que apenas através do esforço 
humano. E saber isso deveria motivar quem não foi batizado a 
buscar o batismo, para que possa receber o Espírito de Deus.

Contrastes de Gálatas
O livro de Gálatas é uma das epístolas ou cartas mais disciplina-

doras de Paulo. Muitíssimo desapontado e alarmado com o fato de 
que muitos membros da Igreja, que entenderam e atenderam cor-

A Bíblia nos diz que o povo de Deus será guiado pelo Espírito de Deus—e que o Espírito produ-
zirá evidências específicas em suas vidas na forma de “fruto”. O que é isso e o que significa?    

por Don Hooser

O Que É O Fruto do Espírito Santo?
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retamente ao chamado de Deus, mais tarde, foi desencaminhado 
por falsos mestres, ele aponta numerosos contrastes entre a verda-
de de Deus e os contaminantes falsos ensinamentos.

Paulo mostra o grande contraste entre as “obras da carne” em 
Gálatas 5:19-21 e o “fruto do Espírito” nos versículos 22-23. A pala-
vra grega para “carne” é sarx, e Paulo usa essa palavra para se referir 
à natureza pecaminosa corrupta do coração humano. Se quisesse, 
Paulo poderia ter usado a palavra “fruto” (grego karpos) em lugar 
da palavra “obras” (grego erga) porque neste contexto ambos os 
termos se referem a produtos, resultados ou efeitos.

Contudo, pode ser que Paulo estivesse apontando sutilmente um 
problema relacionado—a heresia que contaminava as igrejas na 
Galácia de que uma pessoa pode ser justificada (tornada espiritual-
mente inculpada e justa) por obras humanas, e não pela graça e fé 
em Deus (ver Gálatas 2:16-17; 3:11, 24; 5:4).

Sugerimos que você leia atentamente e medite nos versículos 19-
21 para contemplar melhor o contraste com o maravilhoso fruto 
do Espírito Santo nos versículos 22-23. Veja a seguir pequenos re-
sumos de cada um dos nove frutos da lista de Paulo.

O fruto do amor 
Obviamente, o amor pertence ao topo da lista. O amor divino é 

tão abrangente que pode incluir todos os outros frutos.
“Deus é amor, e aquele que permanece no amor permanece em 

Deus, e Deus, nele” (1 João 4:16, ARA). Os dois “grandes” man-
damentos são amar a Deus e amar todos os filhos de Deus, que 
são todas as pessoas (Mateus 22:35-39). Isso significa que os Dez 

Mandamentos nos dizem exatamente como amar a Deus e como 
amar nosso semelhante.

O amor é um importante tema na Bíblia, que é o “livro de instru-
ções” de Deus para a humanidade. Na Bíblia Almeida Corrigida e 
Fiel, a palavra “amor” aparece 258 vezes.

Quando a Bíblia utiliza a palavra “amor”, seja como verbo ou 
substantivo, ela enfatiza a ação e a prática, e não sentimentos e 
emoções. Nós amamos a Deus através da obediência, da adoração 
e do serviço a Ele. Por exemplo, 1 João 5:3 nos diz: “Porque este é 
o amor de Deus: que guardemos os Seus mandamentos; e os Seus 
mandamentos não são pesados” (ACF).

Nós amamos as pessoas pela forma como as tratamos. Deus 
diz para amar o próximo como a si mesmo, o que significa que 
devemos tratar os outros da mesma forma que nos tratamos. A 
Regra de Ouro está escrita em Mateus 7:12: “Façam aos outros o 
que querem que eles façam a vocês; pois isso é o que querem dizer 
a Lei de Moisés e os ensinamentos dos Profetas” (BLH).

O amor divino se encontra resumido em 1 Coríntios 13, o es-
plêndido “capítulo do amor”. Paulo disse aqui que “se não tiver 
amor, nada serei” (versículo 2, ARA).

O fruto da alegria

Algumas pessoas tendem a pensar que a alegria não é realmente 
importante, especialmente se elas a equiparam apenas à diversão 
ou apenas a um efeito agradável de alguma experiência aprazível. 
Mas a verdadeira alegria é muito mais do que isso.

Em realidade, Deus quer que a verdadeira alegria seja um dos 
nossos objetivos prioritários. Deus ordena a Seu povo que se 
regozije. “Regozijar” significa pensar alegremente e expressar alegria. 
Na Bíblia Almeida Corrigida e Fiel, a palavra, “alegria” aparece  
143 vezes!

Uma vez que entendamos a verdade de Deus, devemos sentir a 
sensação de que nosso “cálice transborda” pela gratidão por tudo 
o que Deus fez, está fazendo e fará por nós (ver Salmos 23:5). 
Regozijar-se é uma maneira de expressar essa gratidão.

Uma pessoa alegre afeta positivamente as pessoas ao seu 
redor e torna o mundo um lugar melhor. Portanto, nos 
expressarmos alegremente é uma responsabilidade importante, 
independentemente de como estamos nos sentindo por dentro.

Todos os frutos do Espírito são ingredientes importantes para 
sermos “a luz do mundo” (Mateus 5:14-16). É muito mais provável 
que as pessoas tenham uma boa impressão de nossas crenças 
religiosas se virem alegria e outras virtudes em nosso caráter e 
personalidade.

O fruto da paz

A palavra “paz” é encontrada na Bíblia Almeida Revista e Atuali-
zada 290 vezes! Nunca é exagero mencionar a importância da paz. 
O mundo se tornará um paraíso depois que o “Príncipe da Paz” 
retornar à Terra (Isaías 9:6).

É uma grande bênção poder viver em um ambiente de paz, mas, 
quando temos o Espírito de Deus dentro de nós, podemos ter paz 
interior mesmo quando estamos sofrendo ou cercados por distúr-
bios. Paulo resume isso maravilhosamente em Filipenses 4:6-7: 
“Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração 
e súplicas, e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. 
E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os seus 

Como é o caráter sagrado, justo, puro e 
perfeito de Deus em desenvolvimento 
em uma pessoa? Deus inspirou Paulo 
a listar nove virtudes fundamentais do 
caráter de Deus em Gálatas 5:22-23.
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corações e as suas mentes em Cristo Jesus” (NVI).
As epístolas de Paulo e Pedro começam com a encorajadora sau-

dação de “graça a vós e paz”. É muito significativo que estar sob a 
graça de Deus no arrependimento e no batismo nos capacita a ter 
uma profunda paz.

Devemos ser “pacificadores” (Mateus 5:9; ver também Romanos 
12:18). Estamos bem munidos para isso, se tivermos o Espírito  
de Deus.

O fruto da longanimidade  

A maioria das Bíblias em português traduz a palavra grega 
makrothumia como longanimidade, mas outras a traduzem com 
termos mais modernos, como paciência, tolerância ou condescen-
dência. O significado parece ser uma combinação de todas essas 
palavras. Definitivamente tem um significado mais forte do que a 
visão atual da palavra paciência.

A palavra grega makro (da qual obtemos macro) significa “am-
plo” ou “longo”. A raiz da palavra thumos significa “temperamento”. 
Portanto, makrothumia significa literalmente temperamento sere-
no, o oposto de temperamento impaciente ou de ter um pavio curto. 
Compare com 1 Coríntios 13:4: “O amor é paciente” (ARA).

Jesus Cristo é “longânimo para convosco” (2 Pedro 3:9). Feliz-
mente, Ele não perde a paciência conosco!

“Lembrem-se disto, meus queridos irmãos: cada um esteja pron-
to para ouvir, mas demore para falar e ficar com raiva” (Tiago 1:19, 
BLH). Nosso relacionamento com os outros deve ser “com toda a 
humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns 
aos outros em amor” (Efésios 4:2).

O fruto da benignidade

De forma precisa, o apóstolo Paulo predisse um mundo egoísta, 
frio, impiedoso e insensível “nos últimos dias” (2 Timóteo 3:1-3). 
Muitas pessoas foram negligenciadas, abandonadas, abusadas, 
ridicularizadas, intimidadas e deixadas carentes da benignidade 
humana!

Obviamente, os frutos do Espírito se sobrepõem na prática.  
A benignidade está claramente relacionada ao amor, à longanimi-
dade e à gentileza.

A característica da benignidade (gentileza) inclui ser amável, 
misericordioso e compassivo para com os outros. Frequentemente, 
o exercício da benignidade envolve algum sacrifício pessoal e 
generosidade de nossa parte, especialmente de nosso tempo. Mas 
esteja certo de que Deus o abençoará por esse sacrifício (ver 
Filipenses 2:3-4; Mateus 5:7; 10:42; 25:34-40).

Jesus Cristo praticou uma benignidade (gentileza) que era radi-
cal para aquela época e cultura. Ele respeitava, amava, curava e aju-
dava todo tipo de pessoa, inclusive mulheres, crianças, minorias, 
pobres, doentes e portadores de deficiências. Quando via o sofri-
mento, Ele sentia “grande compaixão” (Mateus 9:36; 14:14; 18:27). 
Nós devemos seguir o Seu exemplo!

Algumas pessoas são gentis (benignas) apenas com sua família 
e amigos, enquanto outras tratam suas famílias pior do que a 
estranhos. Ambos os exemplos são pecaminosos (ver Lucas 6:27-
36; 1 Timóteo 5:8).

O fruto da bondade
Frequentemente, na Bíblia, a “bondade” de Deus se refere à Sua 

graciosa generosidade em prover abundantemente as necessidades 
da humanidade (Salmos 23:6; 65:11). Quando percebemos que fo-
mos abençoados por Deus, gostamos de dizer: “Deus é bom!”.

Mas a bondade de Deus é muito mais do que isso. Ela é a própria 
essência da natureza de Deus—Sua justiça e santidade. Na medida 
em que demonstramos a bondade de Deus, temos piedade ou nos 
assemelhamos a Deus.

A Bíblia nos entrega toda a “educação na justiça” de Deus  
(2 Timóteo 3:16-17, ARA). Para sermos bons, devemos aprender o 
que é bom e depois praticar o bem.

Deus resume Seus padrões de bondade nos Dez Mandamentos.  
O rei Davi escreveu: “Todos os teus mandamentos são [ou definem] 
a justiça” (Salmos 119:172).

Algumas pessoas cometem o erro de pensar que são boas por 
terem muito conhecimento da Bíblia. Mas se elas não estão vivendo 
por esse conhecimento, Deus está mais descontente com elas 
do que com alguém que não tem conhecimento (ver Tiago 4:17;  
Lucas 12:47-48). Devemos ser “praticantes da palavra e não 
somente ouvintes” (Tiago 1:22, ARA; ver versículos 21-25).

O fruto da fidelidade
A maioria das versões da Bíblia traduz a palavra grega pistis, em 

Gálatas 5:22, como “fidelidade”, embora seja geralmente traduzida 
como “fé” em outras passagens. Mas parece claro que Paulo 
estava se referindo aqui principalmente da fidelidade, porém, a 
fidelidade está intimamente relacionada à fé. Poderíamos dizer 
que a fidelidade está repleta de fé, que é o que capacita a pessoa 
a perseverar e permanecer firme, leal, confiante, devota e fiel aos 
seus compromissos.

Quando uma pessoa é batizada, ela está fazendo um pacto com 
Deus e prometendo-Lhe permanecer fiel. “Aquele que perseverar 
até o fim será salvo” (Mateus 10:22). Em um casamento, tanto a 
noiva quanto o noivo prometem permanecer fiéis um ao outro por 
toda a vida.

O dom do Espírito Santo dentro de nós fortalece grandemente a 
nossa capacidade de permanecer fiel a todos nossos compromis-
sos, especialmente ao compromisso com Deus.

Todos aqueles que entregaram suas vidas a Jesus Cristo espe-
ram ouvir estas palavras quando ressuscitarem para a vida eterna: 
“Muito bem, servo bom e fiel; foste fiel no pouco, sobre o muito te 
colocarei; entra no gozo do Teu senhor” (Mateus 25:21-23, ARA).

O fruto da mansidão
A próxima palavra grega em Gálatas 5: 22-23 é praotes. Geral-

mente, essa palavra é traduzida como “mansidão”, mas a Bíblia na 
Linguagem de Hoje a traduz como “humildade”. Porém, essa pala-
vra seria mais bem traduzida como “gentileza” (no sentido de ser 
‘manso’), como fazem algumas traduções inglesas modernas.

O dom do Espírito Santo dentro de nós 
fortalece grandemente a nossa capaci-
dade de permanecer fiel a todos nos-
sos compromissos, especialmente ao 
compromisso com Deus.
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As pessoas entendem mal o sentido da palavra mansidão, 
pensando que é uma fraqueza, mas a verdadeira mansidão é uma 
grande força. É uma palavra ideal para descrever os elefantes porque 
um elefante domesticado é extremamente forte, mas também é 
muito cuidadoso e manso.

Esteja ciente de que a gentileza se refere principalmente a ações, 
enquanto a mansidão (ser manso) se refere tanto às atitudes quanto 
às ações. A mansidão gera gentileza.

Considere o grande contraste entre a mansidão e algumas das 
“obras da carne”, que Paulo lista como “as inimizades, as brigas, as 
ciumeiras, os acessos de raiva, a ambição egoísta, a desunião, as 
divisões” (Gálatas 5:19-21, BLH).

Deus valoriza muito a mansidão. “Bem-aventurados os mansos, 
porque eles herdarão a terra” (Mateus 5:5).

O fruto do domínio próprio
E essa última virtude de Gálatas 5:23, algumas versões bíblicas 

mais antigas traduzem como “temperança”, mas essa palavra mu-
dou um pouco de significado ao longo do tempo e passou a signi-
ficar moderação.

“Domínio próprio” é uma boa tradução. Isso inclui autodisci-
plina. Um verdadeiro discípulo deve ser autodisciplinado. Muitas 
pessoas comem demais, bebem demais, gastam demais e abusam 
de muitas coisas.

É apropriado que o domínio próprio seja o último da lista, já que 
isso implica que precisamos de autocontrole para conservar todas 
as outras virtudes dessa lista.

De todas as coisas que temos que governar nesta vida, frequen-
temente, o eu é o maior desafio. Devemos governar nossos apetites, 
desejos, impulsos e reações. Muitas pessoas são dominadas por seus 
sentimentos e não conseguem controlar sua raiva. Na verdade, uma 
característica de maturidade é o controle emocional.

Devemos travar essa guerra espiritual “levando cativo todo pensa-
mento à obediência de Cristo” (2 Coríntios 10:4-5, ARA).

Contudo, o domínio próprio não é a força de vontade humana. 
Em última análise, o verdadeiro domínio próprio não é um auto-
controle autônomo. Pouco antes de Jesus voltar ao céu, Ele disse a 
Seus discípulos que eles logo receberiam “poder do alto” (Lucas 
24:49). Precisamos ter esse poder de Deus para nos autogovernar! 
E para isso é preciso que deixemos Deus trabalhar em nós.

Conclusão
Para vencer as “obras da carne” e produzir o fruto do Espírito, 

precisamos do dom do Espírito Santo de Deus habitando em nós. 
(Ver também “Outros Frutos do Espírito Santo” na página 28).

No seguinte capítulo de Gálatas, encontramos essa inspiradora 
mensagem de Paulo: “Se você plantar a fim de agradar aos seus 
próprios desejos maus, estará plantando as sementes do mal e lo-
gicamente fará uma colheita de ruína espiritual e morte; mas se 
plantar as coisas boas do Espírito, colherá a vida eterna que o Es-
pírito Santo lhe dá. E não nos cansemos de fazer o que é correto, 
porque em pouco tempo teremos uma colheita de bênção, se não 
desanimarmos nem desistirmos” (6:8-9, Bíblia Viva).

Então, como medir isso? Sua vida apresenta o fruto do Espírito 
de Deus? Se não, o que o impede de fazer o que Deus diz que você 
deve fazer para receber grandes bênçãos? BN

A palavra “fruto” pode significar benefícios, efeitos ou resultados. 
Certamente, há muitos benefícios em ter o dom do Espírito Santo, 

além das nove qualidades fundamentais listadas em Gálatas 5:22-23 
como o fruto do Espírito. Vejamos alguns outros apresentados nas 
Escrituras.

• Em Efésios 5:9 encontramos a mesma frase de Gálatas 5:22—“fruto 
do Espírito”. Efésios 5:8-9 diz: “Porque noutro tempo éreis trevas, mas 
agora sois luz no Senhor; andai como filhos da luz (Porque o fruto do 
Espírito está em toda a bondade, e justiça e verdade)” (ACF, grifo nos-
so). Estes formam um bom resumo dos resultados que o Espírito de 
Deus produzirá na vida dos crentes, que estão listados em maiores 
detalhes em Gálatas 5:22-23.

• Em Romanos 14:17, Paulo falou da “justiça, e paz, e alegria no Espí-
rito Santo”. Isso se sobrepõe à lista em Gálatas 5:22-23 e acrescenta o 
elemento crucial da justiça.

• O Espírito de Deus possibilita, milagrosamente, que uma pessoa 
entenda profundamente a verdade espiritual de Deus. Sem a ajuda 
do Espírito de Deus, qualquer pessoa é espiritualmente cega (ver 2 
Coríntios 3:14; 4: 3-4; Mateus 13:16-17). Particularmente profundo é o 
que diz 1 Coríntios 2 sobre a “sabedoria de Deus” sendo um “mistério” 
e “oculto” até que Deus os revele “pelo Seu Espírito” (versículos 7, 10). 
“Ninguém pode conhecer os pensamentos de Deus, a não ser [pelo] o 

próprio Espírito de Deus” (versículo 11, Bíblia Viva).
• Outro resultado maravilhoso do Espírito de Deus em ação na vida 

de uma pessoa é revelado em 2 Timóteo 1:6-7, onde Paulo nos diz que 
o “dom de Deus” não é “o espírito de temor, mas de fortaleza, e de 
amor, e de moderação”.

• Deus usa o Seu Espírito para nos orientar e guiar, e até para “nos 
ensinar” o que dizer quando estivermos sob pressão (Romanos 8:14; 
Lucas 12:11-12). Jesus também disse que o Espírito Santo nos “fará lem-
brar de tudo quanto vos tenho dito” (João 14:26).

• Em Efésios 1:13-14, Paulo fala do “evangelho da vossa salvação” e 
continua dizendo: “vocês foram selados com o Espírito Santo da pro-
messa, que é a garantia da nossa herança até a redenção daqueles 
que pertencem a Deus” (NVI; ver também 2 Coríntios 1:22; 5:5). Essa 
perspectiva nos dá uma base sólida para nossa fé.

• Quando Deus dá um dom espiritual a alguém, Ele faz isso através 
de Seu Espírito Santo (ver Romanos 12; 1 Coríntios 12).

• Com o Espírito de Deus habitando em nós, temos um relaciona-
mento próximo e íntimo com Deus Pai e Jesus Cristo (1 Coríntios 1:9; 1 
João 1:3, 6-7). E junto com Paulo, podemos dizer: “Cristo vive em mim” 
(Gálatas 2:20).

Muitos outros benefícios do Espírito Santo de Deus poderiam ser 
listados aqui, mas o espaço nos impede de explorá-los ainda mais.

              PARA SABER MAIS

Como exatamente uma pessoa recebe o Espírito Santo de Deus? E o que 
esse Espírito faz por nós? O que a Bíblia nos diz sobre isso? Para saber 
as respostas, baixe ou solicite ainda hoje o nosso guia de estudo bíblico 
gratuito “O Caminho Para a Vida Eterna”.

http://portugues.ucg.org/estudos

Outros Frutos do Espírito Santo
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A Bíblia  
e Você

Na história moderna, o conceito de “força esmagadora” 
tem sido aplicado à guerra. Por exemplo, durante a Se-
gunda Guerra Mundial, a palavra alemã blitzkrieg, que 
significa “guerra relâmpago”, foi um ataque rápido e 

concentrado coordenado por tanques, infantaria, artilharia e aero-
naves, que gerou uma superioridade militar esmagadora.

E mais recentemente, a “Doutrina Powell”, um termo criado pela 
mídia em homenagem ao general norte-americano Colin Powell, 
enfatizou a “esmagadora capacidade de ataque” através do empre-
go de grande número de blindados, aeronaves e forças terrestres 
contra as tropas iraquianas no Kuwait durante a Guerra do Golfo 
na década de 1990. Da mesma forma, em um futuro e possível con-
flito com a organização terrorista libanesa Hezbollah, os militares 
israelenses planejam contra-atacar lançando o que chama de uma 
força “massiva e esmagadora”.

Um conceito paralelo à força avassaladora de uma perspectiva 
defensiva é ilustrado pela frase “a paz pela força”. Isso significa que 
para uma nação manter a paz e desencorajar um ataque militar, 
ela deve ser mais forte do que qualquer adversário em potencial. 
Para ilustrar isso, durante um discurso em 23 de março de 1983, o 
presidente dos Estados Unidos, Ronald Reagan, disse: “Nós man-
temos a paz através de nossa força; a fraqueza é apenas um convite 
à agressão”. 

Embora essas estratégias se apliquem a um potencial ou real 
conflito físico entre as nações, elas também são relevantes em um 
sentido divino para cada cristão, já que as Escrituras explicam que 
estamos envoltos numa guerra espiritual (2 Coríntios 10:4). E existe 
uma “força esmagadora” disponível para ajudá-lo a lidar com todas 
as provações e problemas que você enfrenta. Além disso, há uma 
maneira de você sempre experimentar a “paz pela força” espiritual!

“Vocês receberão poder”
A festa bíblica de Pentecostes comemora o dia espetacular em 

que Deus enviou pela primeira vez o Seu Espírito Santo para viver 
dentro de um grupo de pessoas no período do Novo Testamento. 
Este grande evento está registrado em Atos 2, onde cento e vinte 
discípulos estavam reunidos em Jerusalém para observar esse dia 
sagrado anual. Pouco tempo depois, devido à pregação inspirada 
dos apóstolos, mais de três mil pessoas foram convertidas, 
batizadas e receberam o Espírito Santo (versículo 41). Atos 4:33 
exclama: “E os apóstolos davam, com grande poder, testemunho 
da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante 
graça” (grifo nosso).

Esse “grande poder”—denotando o dom do Espírito Santo de 

Deus—infundiu nos apóstolos e outros discípulos um tremendo 
dinamismo espiritual e coragem (Atos 1:8). A palavra “poder”, que 
é traduzida da palavra grega dunamis (origem também da palavra 
“dinamite” e “dínamo”, que indica grande poder), significa “força e 
poder milagrosos”. Ela é sinônima da palavra “força”, que o dicio-
nário descreve como “energia, poder e intensidade”.

Assim, o “grande poder” recebido pelos discípulos, depois que 
Deus lhes deu Seu Espírito, provou ser convincente, vigoroso e, 
sim, esmagador. De fato, este Espírito é a essência da própria natu-
reza sagrada, incontestável, vibrante e poderosa de Deus!

A supremacia de Deus e Sua força absoluta são claras em toda 
a Bíblia. O apóstolo Paulo descreveu Jesus Cristo como Alguém 
“acima de todo principado, e poder, e potestade, e domínio, e de 
todo nome que se nomeia, não só neste século, mas também no 
vindouro” (Efésios 1:21).

Além disso, o profeta Jeremias escreveu sobre a fantástica autori-
dade e força de Deus afirmando: “Não há absolutamente ninguém 
comparável a Ti, ó Senhor; Tu és grande, e grande é o poder do Teu 
nome” (Jeremias 10:6, NVI). Da mesma forma, o autor do Salmo 
147 disse: “Grande é o nosso Senhor e de grande poder; o Seu 
entendimento é infinito” (versículo 5).

A personificação do amor de Deus
Além de ser, inquestionavelmente, a força esmagadora de Deus, 

o Espírito Santo ainda tem um significado muitíssimo maior. Ele é a 
perfeita e definitiva personificação de Seu amor, integridade, caráter 
e. De fato, o Criador Eterno é inteiramente puro, completamente 
virtuoso, plenamente conhecedor de tudo, absolutamente sábio e 
ilimitado em inteligência. Para ser preciso, inequivocamente, Ele é 
perfeito em todos os sentidos (Salmos 18:30).

Ao observar mais atentamente as Escrituras, vemos como Deus, 
através de Seu Espírito Santo, manifestou o Seu poder esmagador, 
assim como a Sua natureza pessoal e carinhosa—especialmente para 
aqueles que O amam e honram profundamente e Lhe obedecem. 
Por exemplo, Maria, a mãe de Jesus Cristo, disse: “Porque me fez 
grandes coisas o Poderoso; e Santo é o Seu nome” (Lucas 1:49).

Além disso, observe como o profeta Jeremias descreveu o 
surpreendente escudo de proteção e encorajamento que Deus 
lhe deu pessoalmente: “Mas o Senhor está comigo como um 
valente terrível; por isso, tropeçarão os meus perseguidores e não 
prevalecerão” (Jeremias 20:11).

Além disso, o escritor do Salmo 94, atribuído na Septuaginta 
grega ao rei Davi, expressou como Deus não era apenas sólido 
como rocha, mas também totalmente: “Mas o Senhor é a Minha 

As nações do mundo buscam poder para resistir a inimigos reais ou potenciais. Mas e você? 
Quando você tem Deus e Seu poder indiscutível do seu lado, então você pode ter total 

confiança de que Ele o ajudará contra todos os problemas que venha a enfrentar.

por John LaBissoniere

O Poder Esmagador
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torre segura; o Meu Deus é a rocha em que encontro refúgio” 
(versículo 22, NVI).

Assim como sustentou e amparou estes e outros servos através 
da força esmagadora de Seu Espírito, Deus promete fazer o mesmo 
por você, se realmente você O ama e está se esforçando para fazer 
a Sua vontade! O cuidado e a generosa garantia da ajuda que Deus 
lhe oferece se encontra resumida nesta tranquilizadora escritura: 
“Se Deus é por nós, quem será contra nós?” (Romanos 8:31). 
Particularmente, você pode ter esse grande consolo de saber que, 
quando Deus está do Seu lado, nenhum poder na Terra—mesmo 
aquele que parece esmagador—pode subjugá-lo ou destruí-lo 
espiritualmente.

Mesmo assim, por causa dos problemas e das pressões que 
enfrentamos nesta vida diária, às vezes, pode parecer que Deus 
não esteja presente para você. O salmista Davi, como outros, às 
vezes se sentia assim ao enfrentar muito estresse e perseguição.  
O Salmo 94 pergunta: “Até quando deixarás os maus sem castigo? 
Até quando os perversos se alegrarão de suas maldades?” (versículo 
3, Bíblia Viva). E o mesmo salmo responde alguns versículos 

depois, afirmando: “Pois o Senhor nunca abandonará o Seu povo 
nem deixará os Seus escolhidos à própria sorte porque são a Sua 
herança” (versículo 14, Bíblia Viva).

O apóstolo Paulo fez uma declaração semelhante ao dizer: “Quem, 
então, pode jamais ocultar de nós o amor de Cristo? Quando 
estamos em aflição ou em desventura, quando somos perseguidos 
de morte ou destruídos, será que isso acontece por que Ele não 
mais nos ama? E se tivermos fome, ou ficarmos, sem dinheiro, 
ou passarmos por perigos, ou formos ameaçados de morte, será, 
pois que Deus nos desamparou? Não, pois as Escrituras nos dizem 
que por sua causa precisamos estar prontos a enfrentar a morte 
a qualquer momento do dia—somos como ovelhas, prontas a ser 
abatidas no matadouro. Mas apesar de tudo isso, temos uma vitória 
esmagadora por meio de Cristo, que nos amou a ponto de morrer 
por nós” (Romanos 8:35-37, Bíblia Viva).

A ansiedade desnecessária
O que essa excelente passagem significa para você? Isso mos-

tra que você não precisa estar sobrecarregado de pensamentos e 
sentimentos negativos ou dominado por qualquer dificuldade ou 
problema. Isso é absolutamente verdade porque você tem ao seu 
lado o incontestável poder de Deus e o Seu profundo amor. Você 
pode contar plenamente com o Seu compromisso inabalável de es-
tar sempre contigo, auxiliando-o em cada momento de angústia ou 

de dificuldades, para que você possa, finalmente, alcançar a vida 
eterna em Sua divina família. Como escreveu Davi: “Eu posso an-
dar pelo vale escuro, onde a morte está bem perto; mas continuo 
tranquilo e não sinto medo. Tu, Senhor, me guias e proteges cons-
tantemente!” (Salmos 23:4, Bíblia Viva).

Ao refletir nessa garantia magnífica, será que você conseguiria 
ver por que todos nós devemos nos esforçar para superar nossas 
ansiedades e preocupações? (Ver Lucas 12:29 e Filipenses 4:6.) 
Sem dúvida, você pode depender incondicionalmente de Deus, 
que disse: “Não te deixarei, nem te desampararei” (Hebreus 
13:5). Ao saber disso, o apóstolo Paulo manteve-se persistente 
e enfaticamente otimista, mesmo quando enfrentava árduas 
provações e dificuldades. E você pode fazer o mesmo!

Além disso, como Paulo, você pode ser um fiel e zeloso discípulo 
de Jesus Cristo, concentrando sua mente e esforços em amar e 
obedecer a Deus enquanto busca Seu Reino e justiça (Mateus 6:33). 
Paulo resumiu essa convicção vital quando escreveu: “Porque  
nEle vivemos, e nos movemos, e existimos” (Atos 17:28). Ele  
realizou isso pessoalmente, confiando não em Sua própria e 
insignificante força, mas na força esmagadora e na perfeita 
orientação de Seu Criador.

Paulo também escreveu: “Pelo que sinto prazer nas fraquezas, 
nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias,  
por amor de Cristo. Porque, quando estou fraco, então, sou forte” 
(2 Coríntios 12:10).

Paulo e o apóstolo Pedro sabiam, no entanto, que a paciência e 
a perseverança eram requisitos absolutos quando submetidos a 
provações. Pedro escreveu: “Humilhai-vos, pois, debaixo da poten-
te mão de Deus, para que, a seu tempo, vos exalte” (1 Pedro 5:6). 
Então, isso não é por sua obra e nem em seu tempo, mas pela Obra 
e tempo de Deus.

Enfim, as promessas e recompensas que Deus lhe oferece são 
surpreendentes! Você pode ter a força esmagadora do Espírito de 
Deus com você em todos os momentos de sua vida e desfrutar de 
paz através dessa força, porque você sabe que Deus vai ajudá-lo em 
todas as batalhas que você enfrentar (Filipenses 4:6-7). Além disso, 
Jesus identificou claramente o que está reservado para você, como 
um de Seus discípulos fiéis, em Seu vindouro reino: “E ao que ven-
cer e guardar até ao fim as Minhas obras, Eu lhe darei poder sobre 
as nações” (Apocalipse 2:26).

Portanto, mantenha-se sempre firme e focado no grande objetivo 
do Reino de Deus, e não permita que nada o impeça de alcançá-lo. 
Você pode ter certeza absoluta de que Deus está plenamente disposto 
e é totalmente capaz de “fazer tudo muito mais abundantemente 
além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em 
nós opera” (Efésios 3:20).

E que poder é esse? É a força esmagadora do Espírito Santo de 
Deus! BN

              PARA SABER MAIS

Deus oferece promessas surpreendentes—inclusive o dom do Seu 
Espírito Santo—para aqueles que estão dispostos a render-se a Ele. 
Como podemos recebê-las? E o que esse Espírito pode fazer por nós? 
Para saber mais, baixe ou solicite sua cópia gratuita do guia de estudo 
bíblico “Transformando a Sua Vida: O Processo de Conversão”!

http://portugues.ucg.org/estudos

Assim como sustentou e amparou 
Seus servos através da força esma-
gadora de Seu Espírito, Deus pro-
mete fazer o mesmo por você, se 
realmente você O ama e está se es-
forçando para fazer a Sua vontade!
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