
do Mundo de Amanhã

Janeiro - Fevereiro 2021

8   Como Enfrentar Espiritualmente Os Tempos Sombrios  • 11  A Origem e o Fim do Mal  •  15  Os Estados 
Unidos e o Retorno a Deus  •  19  O Impulso Para Uma Governança Mundial e o “Grande Reinício”  •  
20   O Discurso de Deus Aos Estados Unidos  •  25  Você Realmente Entregou Sua Vida Para Deus?

Cansados e Desanimados

Como Ajudar 
aqueles que estão  



2 — A Boa Nova 

3  •  Você Está Mesmo Vivendo Uma Vida Que Agrada a Deus?

4  •  Como Ajudar Aqueles Que Estão Cansados e Desanimados

Na edição de julho-agosto de 2020 desta revista, discutimos maneiras de lidar 
com o cansaço. Aqui,  amos discutir como podemos ajudar outras pessoas que 
estão enfrentando essa mesma luta.

8  •  Como Enfrentar Espiritualmente Os Tempos Sombrios
O que devemos fazer para continuar encorajados em tempos de crescente 
escuridão? Os primeiros seguidores de Cristo nos mostram o caminho para 
manter viva a esperança!

11  •   A Origem e o Fim do Mal

A beleza e maravilha que há no mundo nos asseguram que existe um Deus 
amoroso. Contudo, esse cenário está maculado pelo mal e pela miséria. Qual é a 
origem desse mal? Será que Deus não tem poder para impedir tudo isso? Um dia 
isso terá fim?

15  •  Os Estados Unidos e o Retorno a Deus  

Em 2 Crônicas 7:14, Deus diz: “E se o Meu povo, que se chama pelo Meu nome, se 
humilhar, e orar, e buscar a Minha face, e se converter dos seus maus caminhos, 
então, Eu ouvirei dos céus, e perdoarei os seus pecados, e sararei a sua terra”. 
Será que chegamos a um ponto em que pode ser tarde demais para nos 
arrependermos sinceramente e voltarmos para Deus? Se este for o caso, o que 
você precisa fazer?

19  • Eventos e Tendências Atuais

 O Impulso Para Uma Governança Mundial e o “Grande Reinício”

20  •  O Discurso de Deus Aos Estados Unidos

Se Deus fizesse hoje um discurso para o povo estadunidense, o que Ele diria? 
Como será que Ele vê a situação desse país?

25  •  Você Realmente Entregou Sua Vida Para Deus?
Talvez você ame a Deus, leia a Bíblia, ore e tente ser uma boa pessoa. Mas você 
realmente entregou o controle de sua vida a Deus e está adorando-O como Ele 
ordena nas Escrituras?

Internet: www.revistaboanova.org / Facebook: Igreja de Deus Unida

A Igreja de Deus Unida, uma Associação Internacional, tem as suas raízes na Igreja 
que Jesus fundou, no início do primeiro século. Seguimos os mesmos ensinamentos, 
doutrinas e práticas que então foram estabelecidas. A nossa missão é proclamar o 
evangelho do futuro Reino de Deus em todo o mundo, como testemunho, e ensinar todas 
as nações a observarem o que Cristo ordenou (Mateus 24:14; 28:19-20).

Distribuímos gratuitamente esta revista e outras publicações, seguindo a instrução de 
Cristo, que disse: "De graça recebestes, de graça dai" (Mateus 10:8). E isso somente 
tem sido possível através dos generosos dízimos e ofertas dos membros da Igreja e 
de colaboradores que contribuem voluntariamente para apoiar essa Obra. Caso deseje 
fazer uma doação para ajudar essa Obra de Deus, os dados de nossa conta bancária se 
encontram na última página. 

Em Angola somos representados pela Igreja de Deus Mundial em Angola e qualquer 
doação pode ser depositada na conta bancária abaixo:

Banco Angolano de Investimento (BAI): Número da Conta Bancária: 115086564.10.001  
Beneficiário: Paulino João Foi. Em nome da Igreja de Deus Mundial em Angola.

A Boa Nova é a edição portuguesa da revista Beyond Today

Índice

15

QUEM SOMOS ENDEREÇOS

Ca
pa

: L
ov

eT
he

W
ind

/iS
to

ck
/G

ett
y I

m
ag

es
 Pl

us
/S

co
ttA

sh
ley

/S
ha

un
 Ve

nis
h  

 Fo
to

s, 
do

 ci
m

o:
  a

os
m

an
pe

k/
De

po
sit

ph
ot

os
, A

ria
na

 D
el 

Sig
no

re,
 Sa

m
ue

l W
an

tm
an

Janeiro - Fevereiro 2021

4

2020

Estados Unidos:  
Igreja de Deus Unida 

P O Box 541027,  
Cincinnati, OH, 45254-1027
Telefone: +1 (513) 576 9796

Angola:  
Igreja de Deus Mundial

Caixa Postal No 12,
Município de Cacuaco, Luanda  
Telefones: +244 923 429 320

+244 923 633 506 / +244 923 719 704
e-mail: dedeusmundial@hotmail.com

Brasil:  
Igreja de Deus Unida
Caixa Postal 2027,  
Uberlândia – MG,  
CEP 38400-983

Telefone: +1 (513) 576 9796
e-mail: info@ucg.org



Janeiro - Fevereiro 2021 — 3

Considerando o caos que vemos no mundo ao nosso redor, 
é compreensível que muitas pessoas vejam a necessidade 
de “estar bem com Deus”. Mas o que exatamente isso 

significa?
Muitos pensam que tudo o que Deus espera ou requer das 

pessoas se encontra em João 3:16: “Porque Deus amou o mundo 
de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo 
aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna”.

Mas será que é bíblica a afirmação de que basta apenas ter fé 
em Deus Pai e em Seu Filho Jesus Cristo para ser salvo? Claro que 
não! Como o próprio meio-irmão de Jesus escreveu em Tiago 2:19:  
“Tu crês que há um só Deus? Fazes bem; também os demônios o 
creem e estremecem” (grifo nosso). Eles 
também sabem que Jesus é o Messias 
(ver Marcos 1:24).

Exatamente! Até os demônios 
creem—mas, mesmo assim, eles não 
são salvos!

Então, o que Deus espera de nós? O 
que significa “estar bem” com Deus? 
Como tem que ser a vida de uma pes-
soa? Vamos considerar as declarações 
do próprio Jesus Cristo para obter as 
respostas!

Em Mateus 7:21 Jesus disse: “Nem 
todo o que Me diz: Senhor, Senhor! 
entrará no Reino dos céus, mas aquele 
que faz a vontade de Meu Pai, que 
está nos céus”. Simplesmente reconhecer Jesus como Senhor e 
Mestre—chamá-Lo de “Senhor, Senhor”—não é o suficiente. 
Para herdar a salvação no Reino de Deus, devemos fazer a 
vontade de Deus, como Jesus declarou claramente.

Estar bem com Deus e receber Seu dom da vida eterna 
envolve muito mais do que apenas fé. Nossa convicção de que 
Jesus é o nosso Salvador que morreu por nós precisa ser mais 
do que apenas um sentimento reconfortante ou uma ideia 
intelectual. Isso significa fazer ativamente a vontade de Deus 
em nossas vidas, o que começa com a entrega de nossas vidas 
a Ele, estudando Sua Palavra e orando regularmente para que 
possamos entender como Ele quer e espera que vivamos.

A passagem de Mateus 19:16 registra uma pergunta importante 
de um jovem rico a Jesus: “Bom Mestre, que bem farei, para 
conseguir a vida eterna?” A resposta dEle pode chocar aqueles que 
pensam que Jesus veio para acabar com a lei ou que Ele ensinou 
que a obediência à lei de Deus é desnecessária. Jesus respondeu:  
“Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos” 
(versículo 17).

Jesus não disse ao jovem que tudo o que ele precisava fazer era 

crer. Jesus disse que ele deveria obedecer aos mandamentos de Deus.  
Isso está muito claro! E então, para esclarecer sobre quais 
mandamentos se referia, Jesus listou exemplos de alguns dos 
Dez Mandamentos, além doutro mandamento conciso que 
Deus entregou através de Moisés. Jesus então disse ao jovem 
para reorganizar suas prioridades na vida para se tornar um 
comprometido seguidor de Cristo (versículos 18-22).

Em Marcos 16:16, Jesus revelou outra condição que devemos 
cumprir para receber o divino presente da vida eterna: “Quem 
crer e for batizado será salvo; mas quem não crer será condenado”.  
O batismo—ser totalmente imerso em água—é um ato 
simbólico que representa a morte e o sepultamento da pessoa 

que éramos antes, e nossa ascensão da 
água significa uma ressurreição para 
começar uma nova vida comprometida 
em servir a Deus e lutar para evitar o 
pecado (Romanos 6:1-23).

A Escritura mostra que o batismo 
deve ser seguido pela imposição de 
mãos por meio de um verdadeiro 
ministro de Jesus Cristo, através 
desse ato recebemos o Espírito Santo 
de Deus e passamos realmente a 
pertencer a Ele (Atos 8:17; Romanos 
8:9). Se não entregarmos nossas 
vidas a Deus através do batismo e 
da imposição de mãos para receber 
Seu Espírito, conforme mostrado nas 

Escrituras, falhamos em cumprir os requisitos para receber Seu 
dom de salvação.

Ademais, àqueles que ignoram essas e outras instruções 
bíblicas claras—e há mais delas—Jesus pergunta: “E por que Me 
chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que Eu digo?” (Lucas 6:46) .

Por conseguinte, voltando à pergunta inicial, seu estilo de vida 
agrada suficientemente a Deus? Nessas passagens, você viu par-
te da resposta dEle. E Jesus afirma em Lucas 14:33: “Assim nin-
guém pode ser Meu discípulo se primeiro não resolver abrir mão 
de todas as outras coisas, por Mim” (Bíblia Viva).

Leia todos os artigos desta edição para aprender mais sobre o 
que Deus espera de sua vida! BN

editorial

Scott Ashley 
Editor-chefe

Você Está Mesmo Vivendo Uma Vida 
Que Agrada a Deus? 
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A Bíblia  
e Você

Na edição de julho-agosto de 2020 desta 
revista, discutimos maneiras de lidar com 

o cansaço. Aqui, vamos discutir como 
podemos ajudar outras pessoas que estão 

enfrentando essa mesma luta.

por Terri Eddington

Em uma tarde, alguns anos atrás, eu fui buscar meus filhos 
na escola. Era um dia ensolarado e brilhante, e a disposição 
deles parecia combinar com o tempo quando eles vieram 

saltitando para me encontrar com um sorriso muito alegre. Eles 
conversaram sem parar durante todo o caminho para casa. Então, 
quando entramos em nossa garagem, inesperadamente, uma 
vozinha triste do banco de trás me disse: “Mamãe, eu posso estar 
sorrindo por fora, mas não estou sorrindo por dentro”.

Surpreendente! Levante a mão quem já foi culpado de disfarçar 
um sorriso para esconder as profundas emoções que comoviam 
seu íntimo!

E, doutra perspectiva, você já passou pela situação de não perce-
ber as indicações de que nem tudo está bem com uma pessoa por 
supor que detrás de todo sorriso há um coração feliz? E você já 
ficou sabendo dos problemas de alguém, mas só depois percebeu 
que não conseguiu entender profundamente a situação? Ou será 
que você já notou o cansaço e o desânimo de uma pessoa, mas 
simplesmente não se sentiu capaz de ajudá-la?

É provável que você tenha respondido sim a essas perguntas.
Levando em conta ambas as perspectivas, inclusive minha 

necessidade de aprender cada vez mais sobre isso, gostaria de 
compartilhar alguns princípios básicos sobre como ajudar as 

pessoas em nosso entorno que estão cansadas. Minha esperança é 
que estejamos mais bem preparados, como um corpo coletivo, para 
fortalecer uns aos outros com compreensão e amor.

Pondere como o apóstolo Paulo descreveu sua abordagem aos 
membros da Igreja de Deus: “No entanto, entre vocês éramos tão 
amáveis como uma mãe que ali amamenta e cuida dos próprios 
filhos. Nós amamos vocês afetuosamente—tão afetuosamente 
que lhes demos não só a mensagem de Deus, mas também nossas 
próprias vidas” (1 Tessalonicenses 2:7-8, Bíblia Viva, grifo nosso).

Nutrir com assistência material e amabilidade

Pouco depois de se envolver em um dos eventos mais violentos e 
dramáticos da Bíblia (1 Reis 18:39-40), que resultou em uma grande e 
evidente vitória moral, o profeta Elias correu por aproximadamente 
cento e sessenta quilômetros, temendo perder a vida. Então,  
em mais um dia de jornada no deserto, ele, desesperado e solitário, 
sentou-se debaixo de uma árvore. Em seguida, Elias pediu a Deus 
que o livrasse de sua adversidade: “Já basta, ó Senhor; toma agora 
a minha vida” (1 Reis 19:1-4).

Às vezes, pessoas muito boas podem se sentir incapazes de lidar 
com os desafios que enfrentam e se sentem impotentes e esgotadas 
para suportar constantes dificuldades.

Cansados e 
Desanimados

Como Ajudar 
aqueles que estão  
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Qual foi a resposta de Deus? Ele nutriu Seu profeta, alimentando-o. 
E, mais de uma vez, enquanto Elias dormia, Deus enviou um anjo 
com comida e bebida para encorajá-lo e fortalecê-lo fisicamente. 
Então, Elias foi ao encontro do Senhor no Monte Horebe, outro 
nome para o Monte Sinai. Esse lugar era bem conhecido na história 
israelita. Ali foi onde a nação fez um pacto com Deus e onde Moisés 
esteve na presença de Deus.

Nessa ocasião, houve um lembrete do relacionamento especial de 
Deus com Seu povo e a responsabilidade deles para com Ele. Talvez 
Deus tenha entendido que Elias sentiria essa conexão com Ele nes-
se lugar e que isso ajudaria a trazer uma renovação emocional ao 
seu espírito. Seja qual for o caso, uma vez lá, o Senhor tratou Elias 
de uma maneira muito pessoal e gentil—com “uma voz mansa e 
delicada” (1 Reis 19:12). Após esse encontro, Elias surgiu pronto 
para continuar servindo a Deus.

Quais as lições que podemos tirar disso tudo? Julgar uma pessoa 
que está esgotada apenas percebendo seu estado emocional não 
ajuda nisso (e a história de Jó vem à mente!) e, às vezes, somente 
palavras não são o suficiente. Mas identificar suas necessidades mais 
básicas—que muitas vezes uma pessoa fatigada pode ignorar— 
e oferecê-las em um prato de gentileza e cuidado é o apoio mais 
indispensável. Pessoas fatigadas precisam simplesmente saber que 
não estão sozinhas e isoladas como talvez pensem que estejam— 
é preciso que saibam que há pessoas realmente cuidando delas!

Maneiras práticas de ajudar
Depois de trocar pontos de vista com pessoas que estão vivendo 

em constantes dificuldades e situações que têm mudado suas vidas, 
uma pequena lista de maneiras práticas de ajudar o próximo a se 
recuperarem física e mentalmente include:
• Ajudar a levar seus filhos à escola ou auxiliar em outras 

necessidades de transporte.
•  Enviar uma cesta básica ou pagar uma refeição num restaurante.
•  Enviar um cartão com uma mensagem escrita à mão.
•  Levar uma refeição para compartilharem juntos, se não puderem 

ir até sua casa.
•   Presentear ou emprestar alguns materiais de leitura encorajadores.
•  Ligar para elas.
•  Cortar a grama ou podar o jardim da casa delas.
•  Oferecer-se, atenciosamente, para reservar-lhes um lugar na 

última fila nos cultos da igreja, se você souber que aglomerações 
as afetam.
•  Passar uma manhã de Sábado com elas tomando café ou chá.
•  Presenteá-las com algumas sementes de flores para seu jardim.
• Combinar com amigos para orar por elas, de forma regular  

e específica.

Nutrir com oração
Quando as pessoas estão cansadas e com problemas, é fácil para 

elas perderem a perspectiva e se sentirem abandonadas, o que difi-
culta lembrar-se das promessas de Deus. Helen Keller, uma mulher 
notável que por acaso é uma das minhas personagens históricas ins-
piradoras favoritas, disse: “A única coisa pior do que ser cego é poder 
enxergar, mas não ter visão”.

Geralmente, nosso inimigo ataca quando estamos desanimados, 
aproveitando-se do momento de fraqueza física e espiritual de uma 
pessoa cansada—assim é mais fácil perder a perspectiva correta. 

Muitos de nós estamos familiarizados com as palavras de Paulo, 
em Efésios 6:10-18, sobre o uso da armadura espiritual de Deus 
em nossa luta cristã para viver no caminho de Deus. É interessante 
notar como ele termina essa passagem: “Orem no Espírito em todos 
os momentos e ocasiões. Permaneçam atentos e sejam persistentes 
em suas orações por todo o povo santo” (Efésios 6:18, Nova Versão 
Transformadora).

Além de vestirmos essa armadura, você já pensou que também 
podemos pedir a Deus em oração para que providencie essa mes-
ma armadura às outras pessoas? Poderá haver dias em que nossos 
irmãos e irmãs em Cristo precisem de nossas orações específicas e 
de apoio, tais como:

• Ajudá-las a afivelar o cinto da verdade. Por quê? Porque às vezes 
seus próprios pensamentos aprisionam e enganam essas pessoas. 
Muitas vezes, nossos pensamentos nos desviam do caminho.  
Mas Jesus Cristo prometeu que o Espírito Santo de Deus nos 
“guiará em toda a verdade” (João 16:13).

• Auxiliá-las a ajustar corretamente sua couraça de justiça. Por 
quê? Porque elas precisam da proteção de Deus durante seu tempo 
de vulnerabilidade, e da fé que essa justiça divina provê. Como 
Jesus disse: “Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, 
porque eles serão fartos” (Mateus 5:6).

• Incentivá-las a usar o calçado do evangelho da paz. Elas precisam 
disso para permanecer firmes. Helen Keller colocou desta forma: 
“Eu não quero a paz que excede todo o entendimento, eu quero 
o entendimento que traga a paz”. Obviamente, o último leva ao 
primeiro. Como escreveu Paulo: “Estejam vigilantes. Permaneçam 
firmes na fé. Sejam corajosos. Sejam fortes” (1 Coríntios 16:13, 
Nova Versão Internacional).

• Ajudá-las a erguer o escudo da fé. Os dardos que o inimigo 
arremessa podem atingir o coração dessas pessoas e levá-las ao 
desespero. Precisamos desse tipo de fé expressa no Salmo 27:13: 
“Ainda assim, confio que verei a bondade do Senhor enquanto 
estiver aqui, na terra dos vivos” (Nova Versão Transformadora).

• Lembrá-las de colocar o capacete da salvação. Por quê? Porque 

Às vezes, até pessoas boas podem se sentir 
incapazes de lidar com os desafios da vida.
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A Bíblia  
e Você

nossa mente e pensamentos podem se desgastar com a tristeza. 
Vemos isso expresso no Salmo 42:11: “Por que estou tão triste?  
Por que estou tão aflito? Eu porei a minha esperança em Deus e 
ainda o louvarei. Ele é o Meu Salvador e o Meu Deus” (BLH).

• Oferecer-lhes apoio e incentivo para que possam empunhar 
a espada da verdade. Com essa ajuda, elas poderão vencer os 
obstáculos que as impedem de avançar:

“Pois, embora vivamos como homens, não lutamos segundo 
os padrões humanos. As armas com as quais lutamos não são 
humanas; pelo contrário, são poderosas em Deus para destruir 
fortalezas. Destruímos argumentos e toda pretensão que se levanta 
contra o conhecimento de Deus, e levamos cativo todo pensamento, 
para torná-lo obediente a Cristo” (2 Coríntios 10:3-5, NVI).

Veja também Romanos 15:1: “Mas nós que somos fortes devemos 
suportar as fraquezas dos fracos e não agradar a nós mesmos”.

Nutrir com paciência
Aqui estão mais alguns pensamentos que ajudam a manter  

esse equilíbrio.
• Por um lado, as pessoas que estão sofrendo querem se sentir 

cuidadas. Por outro lado, elas não querem ser conhecidas ou rotu-
ladas por seu sofrimento.

• Por um lado, as pessoas que estão sofrendo precisam desespera-
damente do apoio de seus amigos e familiares. Por outro lado, elas 
ficam cansadas de sempre ter que explicar sua situação.

• Por um lado, o silêncio que as pessoas sentem dos outros pode 
ser absolutamente atordoador; por outro lado, há momentos 
em que a comunhão pode ser completamente insuportável  
e complicada.

• Por um lado, as pessoas que estão sofrendo, às vezes, precisam 
de um amigo para rir; por outro lado, muitas vezes, só precisam de 
um amigo para chorar.

Será que isso parece algo conflitante e contrastante, que o deixa 
sem palavras? Bem, não se preocupe. Aqueles que estão cansados 
entendem esse enigma porque estão vivendo-o diariamente, se não 
a cada minuto ou, às vezes, a todo tempo. Temos a esperança da 
eternidade, mas também lutamos contra o desespero; vivemos na 
fé, mas também lutamos contra a depressão; acreditamos na es-
perança das promessas de Deus, mas lutamos contra o desânimo.

Paulo falou do paradoxo da experiência cristã. Em 2 Coríntios 
6:10, ele menciona estar “contristado, mas sempre alegre” e, em 
Romanos 7:15, Ele ainda nos diz: “Não entendo o que faço. Pois não 
faço o que desejo, mas o que odeio” (NVI). Em 1 Tessalonicenses 
5:14, ele nos lembra: “Confortem os desanimados, auxiliem os 
fracos, sejam pacientes para com todos” (NVI).

Ajudar sem nunca supor

Nunca presuma que alguém demonstrará visivelmente o que 
realmente está sentindo por dentro, ou que alguém que precisa 
de apoio e cuidado sempre estenderá a mão e vai lhe dizer isso. 
Discernir quando uma pessoa está sofrendo emocionalmente 
é importante para que sejamos uma comunidade cristã ativa e 
atenciosa. Como podemos fazer isso?

A Palavra de Deus pode ser um mapa útil e orientador à medida 
que lidamos com essas particularidades e nuances reservadas de 
cada pessoa. Por exemplo, se estamos envolvidos e engajados na 
vida de outras pessoas, observando e amando ativamente uns aos 

outros (João 13:34), sendo compassivos e bondosos uns com os 
outros (Efésios 4:32) e encorajando uns aos outros (Hebreus 3:13), 
ficará evidente quem em nosso meio necessita especificamente de 
nosso cuidado, olhar atento e encorajamento.

Particularmente, eu amo a passagem de Hebreus 3:13, porque 
a palavra grega traduzida como “exortar” ou “encorajar” nela é 
parakaleo. Este verbo belo e descritivo, que nos dizem para fazer 
isso diariamente uns com os outros, significa ser empático com o 
outro e para dar-lhe apoio e conforto. Esse significado também é 
transmitido quando a forma substantiva dessa palavra é traduzida 
como “consolador” em João 14:16, 15:26 e 16:7.

Enquanto nos esforçamos para cumprir essa diretriz, sejamos 
sensíveis ao que aqueles que estão enfrentando desafios gostariam 
que entendêssemos e ao que precisam de nós e também ao tipo de 
atenção que gostariam de receber. Aqui estão algumas das coisas 
que essas pessoas podem querer transmitir.

Coisas que as pessoas estafadas gostariam que seus 
amigos soubessem

• Que estão agradecidas por você perdoar suas reações, porque às 
vezes as respostas de uma pessoa cansada aos outros nem sempre 
representam a melhor versão de si mesma. Isso não significa 
desculpar más condutas que precisam ser superadas, mas entender 
que as pessoas que estão envoltas em algo muito difícil e estão 
sofrendo nem sempre reagem de forma correta. Devemos nos 
lembrar da admoestação de Paulo: “Sejam humildes e amáveis. 
Sejam pacientes uns com os outros, tendo tolerância pelas faltas 
uns dos outros por causa do amor, entre vocês” (Efésios 4:2,  
Bíblia Viva).

• Que estão gratas por ouvirem-nas, porque o desejo sincero de 
compreender plenamente uma situação através dos olhos de quem 
precisa, e não dos seus próprios, transmite sinceramente amor e 
empatia. “Alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que 
choram” (Romanos 12:15).

E se a pessoa que está sofrendo compartilhar sua luta com você, 
tenha cuidado ao responder e ao fazer perguntas pertinentes à si-
tuação, ao tentar apresentar todas as soluções para seus problemas, 
e não mude a conversa para sua pessoa, pois isso impediria a pessoa 
de continuar conversando sobre o que está sentindo. Essa atitude 
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não é útil e, certamente, aumentaria a fadiga e o sofrimento da pes-
soa. “Tudo tem o seu tempo determinado...tempo de estar calado e 
tempo de falar” (Eclesiastes 3:1, 7).

• Que estão agradecidas por você se lembrar delas, porque o silên-
cio pode ser insuportável. O caminho que levou a esse cansaço e à 
tensão emocional, que acompanha tudo isso, é simplesmente difícil. 
Sem dúvida, esse é o momento que as pessoas fatigadas mais pre-
cisam do acolhimento e do apoio das pessoas que as amam. “Tudo 
o que fazemos, amados irmãos, é para fortalecê-los” (2 Coríntios 

12:19, NVI). E, “Dediquem-se uns aos outros com amor fraternal” 
(Romanos 12:10, NVI).

• Que estão gratas por você respeitar suas diferenças. Cada um 
de nós é um ser único e exclusivo. Assim, cada um tem sua pró-
pria maneira de lidar com as provações. Nenhum de nós enfrenta 
essas situações exatamente da mesma maneira do outro. É preciso 
entender que elas estão lidando da melhor maneira possível com a 
situação e que, talvez você não enfrentasse isso da mesma forma, 
mas tudo bem.

Cada um de nós também tem sua característica, o que signifi-
ca que cada um interage isso com os outros de maneira diferente. 
Por exemplo, aqueles que são mais abertos provavelmente vão lidar 
com sua situação de forma mais pública, enquanto aqueles que são 
mais reservados vão lidar com sua situação de forma mais privada. 
E parar para pensar sobre essas diferenças nos ajudará a ser respei-
tosos e não ofender a ninguém.

E, finalmente, pondere que se alguém compartilhar um fardo 
pessoal com você, primeiro pergunte a si mesmo se essa história 
e conversa pode ser compartilhada com outras pessoas. Se você 
não tiver certeza, é sempre melhor errar por manter a discrição. 
Colossenses 4:6 nos diz: “O seu falar seja sempre agradável e 
temperado com sal, para que saibam como responder a cada 
um” (NVI). E Romanos 14:19 diz: “Por isso, esforcemo-nos em 
promover tudo quanto conduz à paz e à edificação mútua” (NVI).

E como disse Helen Keller: “Sozinhos, podemos fazer tão pouco; 
juntos podemos fazer muito”. BN

              PARA SABER MAIS

Você sabe que tipo de pessoa Deus deseja que você seja? Você 
pode se surpreender ao ver o que a Bíblia realmente diz sobre isso! 
Para descobrir essa verdade reveladora baixe ou peça nosso guia 
de estudo bíblico gratuito Transformando A Sua Vida: O Processo  
de Conversão!

http://portugues.ucg.org/estudos

As pessoas que estão sofrendo querem se 
sentir cuidadas, mas não querem ser conhe-
cidas por seu sofrimento.

Jesus mostra claramente que a nossa obediência deve incluir a obediência aos Dez Mandamentos.
“E eis que, aproximando-se dele um jovem, disse-lhe: Bom Mestre, que bem farei, para conseguir a vida eterna? E ele disse-lhe . . .  

Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos”.
“Disse-lhe ele: Quais? E Jesus disse: Não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não dirás falso testemunho; honra teu 

pai e tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo” (Mateus 19:16-19).
A obediência a Deus começa com a aceitação dos Dez Mandamentos como padrão permanente dos nossos valores e 

comportamento. Mas a nossa obediência deve envolver plenamente o espírito dos Dez Mandamentos.  
Jesus também disse: “Não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas; não vim ab-rogar, mas cumprir [do grego pleroo, que 

significa ‘encher até ao cume’]. Porque em verdade vos digo que, até que o céu e a terra passem, nem um jota ou um til se omitirá 
da lei sem que tudo seja cumprido [de uma palavra grega diferente, ginomai, usada no sentido de ‘vir a acontecer’]”.

“Qualquer, pois, que violar um destes menores mandamentos e assim ensinar aos homens será chamado o menor no Reino dos 
céus; aquele, porém, que os cumprir e ensinar será chamado grande no Reino dos céus” (Mateus 5:17-19).

É pecado ignorar ou se recusar a fazer o que Deus nos diz para fazer. Jesus nos disse que não tinha intenção de anular ou abolir 
os mandamentos de Deus e qualquer um que ensinar isso corre um grave risco espiritual. (Para saber mais, baixe ou peça o nosso 
livro Os Dez Mandamentos).

Devemos Obedecer os Mandamentos de Deus?
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A Bíblia  
e Você

Certo ditado diz que “o que você tem nas mãos é o que está 
em seu coração”. Permita-me compartilhar uma história 
para ajudá-lo a pensar sobre o que está em seu coração e o 

que o mantém firme muito além do presente.
Duas garotas estavam contando suas moedas. Uma disse:  

“Eu tenho cinco centavos”. A outra disse: “Eu tenho dez”.
“Não”, disse a primeira garota, “você só tem cinco centavos, o 

mesmo que eu”. “Mas”, respondeu a segunda garota, “meu pai disse 
que, quando eu voltar para casa hoje à noite, ele vai me dar cinco 
centavos, então eu já tenho dez”.

Para essa garota, sua fé e confiança em seu pai, era a prova do 
que ela ainda não tinha visto. Ela disse isso porque acreditava na 
promessa de seu pai.

Qual a lição que podemos tirar dessa história? A primeira garota 
contou o que viu, enquanto a outra garota tinha o coração inves-
tido em algo maior do que aquele momento. Ela escolheu investir 
no amor e na palavra de seu pai, e isso fez toda a diferença!

A resposta dela ecoou em duas passagens fundamentais sobre 
a fé, que está profundamente arraigada nos corações daqueles 
que aceitam o convite divino para seguir a Jesus (Mateus 4:19;  
João 21:19).

Uma delas está expressa em Hebreus 11:1: “Ora, a fé é o firme 
fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que 
se não veem”. E a outra é baseada no que Jesus Cristo disse aos 
Seus seguidores em Lucas 12:32: “Não temas, ó pequeno rebanho,  
porque a vosso Pai agradou dar-vos o Reino”.

Como podemos contar nossos “centavos enviados do céu” e os 
investimos em algo prometido, mas que ainda não foi cumprido? 
Como manter nossa esperança e confiança no vindouro Reino de 
Deus em tempos de trevas?

Agora é a hora de enfrentar a realidade
E, falando francamente, a sociedade está se distanciando 

rapidamente de qualquer conceito de um Pai Celestial, soberano 
e amoroso, que guia nossas vidas. A luz de Cristo e Seus 
ensinamentos estão sendo suprimidos diariamente por meio do 
impacto da mídia social, do meio educacional, da indústria de 
entretenimento e da passividade daqueles que afirmam serem 
seguidores de Cristo.

Após sessenta anos dessa onda de incredulidade, os Estados 
Unidos e o resto do mundo ocidental estão se tornando menos 
ancorados em seus vínculos tradicionais judaico-cristãos. A filiação 
religiosa está diminuindo entre as gerações mais jovens. O número 
de adultos norte-americanos que dizem ser cristãos caiu para 65%, 
uma queda de doze pontos percentuais desde a última década.  
O que vemos ao nosso redor pode ser perturbador e desanimador. 
Mas, como a garotinha da história de abertura deste artigo, temos 
esperança por causa de quem conhecemos e em que acreditamos.

Será que os tempos estão ficando mais difíceis para as pessoas de 
fé? Sim! Mas, como diz o ditado: “Já vimos esse filme antes”. E para 
ver isso, não precisamos ir muito além dos primeiros seguidores 
de Jesus que aceitaram Seu convite para segui-Lo e que creram nas 
promessas dEle e de nosso Pai Celestial.

Mas, o que possibilitou que nossos antepassados espirituais se 
tornassem um novo tipo de comunidade que anunciava “as virtudes 
dAquele que vos chamou das trevas para a Sua maravilhosa luz”? 
(1 Pedro 2:9). Vamos nos concentrar em três observações que não 
apenas nos ajudarão a lidar com as trevas desta era, mas também 
iluminarão nosso testemunho de nosso Mestre.

Um compromisso inabalável
Antes de tudo, pondere que os primeiros seguidores de Jesus se 

comprometeram totalmente com nosso Mestre. Cada indivíduo 
daquela época em diante teve que lidar particularmente com a 
questão sobre quem era Jesus Cristo. E o próprio Jesus fez essa 
pergunta aos discípulos: “E vós, quem dizeis que Eu sou?” E Pedro 
respondeu: “Tu És o Cristo, o Filho do Deus vivo” (Mateus 16:15-
16, grifo nosso).

A pergunta de Jesus seria compartilhada com cada pessoa à 
medida que essa mensagem se espalhasse pelo mundo daquela 
época. E cada ouvinte teve que responder e reivindicar como sua 
a resposta de Pedro. Cada pessoa deveria não apenas entender 
quem era Jesus, mas também reivindicar Seu nome como o único 
nome pelo qual os seres humanos podem ser salvos (Atos 4:12).

Essa fidelidade total os fez romper com muitas das normas e 
expectativas culturais da época, às vezes alienando-os de parentes, 
vizinhos, colegas de trabalho e autoridades governamentais. Jesus 
havia alertado abertamente aqueles que atenderam ao Seu convite 

Como Enfrentar  
ESPIRITUALMENTE  
Os Tempos Sombrios

O que devemos fazer para continuar encorajados em tempos de crescente escuridão?  
Os primeiros seguidores de Cristo nos mostram o caminho para manter viva a esperança!

por Robin Webber
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de segui-Lo sobre esse problema, declarando: “Se o mundo vos 
odeia, sabei que, primeiro do que a vós outros, Me odiou a Mim” 
(João 15:18, ARA).

Por que toda essa animosidade? Tornar-se um “seguidor de 
Jesus” era um conceito totalmente estranho naquela época.  
No mundo pagão, abraçar uma nova fé normalmente não 
significava acabar com deuses há muito estabelecidos, mas sim 
acrescentar qualquer nova entidade divina a um rol de divindades 
domésticas, talvez mudando seu nome e lhe dando mais atenção 
em seu altar doméstico enquanto misturava essas novas crenças 
com práticas antigas. Contudo, estar “em Cristo” significava adorar 
exclusivamente a Deus Pai e a Jesus Cristo—não ter nenhum outro 
deus perante o Deus verdadeiro (Êxodo 20:3).

A declaração “Jesus Cristo é o Senhor” está triplamente car-
regada de significado, pois afirma que somente Ele é o Salvador 
enviado pelo Pai, que somente Ele é o Messias profetizado e que 
somente Ele é o “Senhor”—Mestre ou Rei—de nossas vidas.

E isso levou aos seguidores de Jesus a entrar em confronto 
com Roma e seu imperador. Desde a época de Júlio César, 
uma aura de divindade se desenvolveu cada vez mais entre os 
governantes de Roma a ponto de os imperadores serem adorados 
como deuses. Às vezes, alguns decretos eram emitidos para que 
incensos fossem oferecidos ao imperador como a um ser divino. 
E não fazer isso podia custar a vida da pessoa. E muitos cristãos  
foram martirizados.

Obviamente, esses indivíduos estavam focados em algo além dos 
desafios postos diante deles. Eles acreditavam em um Pai Celestial 
que interveio na existência deles e lhes concedeu uma visão da 

vida futura, assegurando-lhes que, muito além da imaginação 
humana, estão as coisas que “Deus preparou para os que O amam” 
(1 Coríntios 2:9).

É bem provável que você nunca será levado a uma arena cheia 
de leões famintos, como aconteceu com alguns deles, mas será 
que você estaria disposto a abraçar o que está diante de você, 
“morrendo a cada dia” (ver 1 Coríntios 15:31), e não apenas os 
reinos e as coisas deste mundo, especialmente o reino e o desejo 
do seu próprio eu? Você está segurando apenas cinco centavos 
ou está carregando esses dez centavos que ninguém pode tirar  
de você?

É preciso lembrar de que não estamos sozinhos
Em segundo lugar, entenda que os primeiros seguidores de Jesus 

tinham certeza de que não estavam sozinhos. Por que eles pensa-
vam assim? E o que isso significa para nós?

Na última noite da vida humana de Jesus na Terra, Ele entregou 
esta promessa aos Seus seguidores: “Não vos deixarei órfãos; 
voltarei para vós” (João 14:18). Um pouco antes disso, Ele havia 
definido a natureza dessa promessa: “E eu rogarei ao Pai, e ele 
vos dará outro Consolador [parakletos, em grego, que significa 
“consolador” ou “alguém chamado para ficar ao lado e ajudar”], 
para que fique convosco para sempre” (versículo 16).

Jesus continuou, dizendo: “Ainda um pouco, e o mundo não 
Me verá mais, mas vós Me vereis; porque Eu vivo, e vós vivereis” 
(versículo 19). Mas onde e como? “Naquele dia, conhecereis que 
estou em Meu Pai, e vós, em Mim, e Eu, em vós” (versículo 20).

Será que os discípulos originais entenderam imediata e 
completamente essa declaração de Jesus? Não. Pois, eles ainda 
iriam crescer em compreensão e experiência com o tempo. Mas 
aqui estão duas coisas que eles sabiam e sobre as quais vieram a 
entender mais ainda nos dias que se seguiram:

O Espírito de Deus desceu sobre Jesus (Mateus 3:16) e permaneceu 
com Ele, como evidenciado por Seus milagres, maravilhas e 
ensinamentos.

Jesus prometeu que algo estava por vir. E quando isso chegou, 
semanas depois, eles o reconheceram como uma promessa cumprida. 
O apóstolo Pedro descreveu isso como um “dom” concedido 
àqueles que antes haviam rejeitado a Cristo, mas que agora se 
renderiam total e fielmente ao Seu nome (Atos 2:36-38). Então, 
em um momento de plena escuridão pessoal ao enfrentar o que 
todos eles haviam feito, Deus prometeu fazer deles um “lar” e 
permanecer com eles. Assim eles não ficariam sozinhos!

O apóstolo Paulo definiu ainda mais a presença desse Consola-
dor, dizendo aos cristãos: “Vós, porém, não estais na carne [isto é, 
controlados pela mentalidade carnal], mas no Espírito, se é que o 
Espírito de Deus habita em vós. Mas, se alguém não tem o Espírito 
de Cristo, esse tal não é dEle” (Romanos 8:9).

Ele afirma ainda: “E, se o Espírito daquele que dos mortos res-
suscitou a Jesus habita em vós, Aquele que dos mortos ressuscitou 
a Cristo também vivificará o vosso corpo mortal, pelo Seu Espíri-
to que em vós habita” (Romanos 8:11). Aqui, por meio de Paulo, 
Deus põe um ponto de exclamação nas palavras de Jesus em João 
17:22-23 sobre a intimidade entre o Pai, o Filho e nós. O “Conso-
lador”, o Espírito Santo, é nada menos que a essência divina dEles 
habitando em nós e guiando nossa caminhada em direção ao pra-
zer do Pai em nos dar Seu Reino.

A luz de Cristo está sendo enfraquecida 
diariamente pelo impacto do mundo 
moderno, tornando cada vez mais 
difícil a vida das pessoas de fé.
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A Bíblia  
e Você

Esse dom da essência do Pai e do Filho habitando em nós faz 
toda a diferença. Essa presença espiritual nos move além do temor 
das trevas e nos concede poder, amor e bom senso (2 Timóteo 
1:7). Esse entendimento preenche as lacunas a respeito das 
últimas palavras de Jesus aos Seus discípulos em Mateus 28:20: 
“Eis que eu estou convosco todos os dias, até à consumação dos 
séculos”. Considerando que os discípulos haviam caminhado ao 
lado de Jesus nas estradas empoeiradas da Galileia por três anos e 
meio, agora Ele andaria dentro deles onde quer que estivessem— 
e, certamente, onde quer que estejamos hoje.

Lucas, o escritor de um evangelho e autor de Atos, identifica esse 
elemento-chave que capacitou os primeiros seguidores de Jesus 
não apenas a enfrentar um mundo hostil, mas também a dar teste-
munho de sua fé com tanta ousadia e poder a ponto de serem des-
critos como aqueles “que têm alvoroçado o mundo” (Atos 17:6). 
Lucas menciona o Espírito Santo quinze vezes em seu Evangelho e 
cinquenta e cinco vezes no livro de Atos.

Devemos fazer da oração um estilo de vida
Em terceiro lugar, reconheça que os primeiros seguidores de Jesus 

fizeram da oração um estilo de vida. Se o Espírito Santo é a agulha 
dinâmica que percorre o livro de Atos, então a oração é o fio 
que liga o tecido da Igreja primitiva a Deus e ao homem. O livro 
começa com os discípulos e outros seguidores orando uns com os 
outros no cenáculo em Jerusalém. O resto é história.

Mais tarde, quando Pedro e João foram presos e, logo, libertados, 
a Igreja se reuniu e louvou a Deus pela libertação deles. Aqueles 
que estavam ali reunidos oraram a respeito da oposição que 
encontraram: “Agora, pois, ó Senhor, olha para as suas ameaças 
e concede aos teus servos que falem com toda a ousadia a tua 
palavra, enquanto estendes a mão para curar, e para que se façam 
sinais e prodígios pelo nome do Teu santo Filho Jesus” (Atos 4:29-
30). Quando terminaram, “moveu-se o lugar em que estavam 
reunidos; e todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam 
com ousadia a palavra de Deus” (versículo 31).

Vamos também analisar o relato de dois homens de origens 
completamente diferentes e em dois locais diferentes orando dian-
te do mesmo trono celestial, ambos usados poderosamente por 
Deus para expandir Sua família na Terra entre judeus e gentios.

Aqui encontramos Cornélio, o centurião romano que “de contínuo, 
orava a Deus” (Atos 10:2). Alguns versículos depois, encontramos 
o apóstolo Pedro orando na varanda de um telhado (versículo 9).  
A primazia da oração deles ajudou a prepará-los para serem usa-
dos por Deus para expandir o Corpo de Cristo para incluir os 
crentes gentios. A oração era a campainha!

A oração nem sempre nos poupa dos problemas deste mundo, 
mas nos situa diante do trono celestial de nosso Pai. As últimas 
palavras do diácono Estêvão encontram-se em Atos 7:59-60:  

“E apedrejaram a Estêvão, que em invocação dizia: Senhor Jesus, 
recebe o meu espírito. E, pondo-se de joelhos, clamou com grande 
voz: Senhor, não lhes imputes este pecado. E, tendo dito isto, 
adormeceu [morreu]”.

Antes de entregar Seu espírito a Deus, Estêvão repetiu as palavras 
que Jesus proferiu na Gólgota ao perdoar aqueles que estavam 
ceifando Sua vida (Lucas 23:34, 46).

Pouco antes de suas últimas palavras, Estêvão havia 
testemunhado em voz alta que ele não estava sozinho. Os versículos 
55-56 mostram esse cenário de união ao trono de Deus e a nós 
mesmos nesses tempos de trevas: “Mas ele [Estêvão], estando 
cheio do Espírito Santo e fixando os olhos no céu, viu a glória de 
Deus e Jesus, que estava à direita de Deus, e disse: Eis que vejo os 
céus abertos e o Filho do Homem, que está em pé à mão direita 
de Deus”.

Não é apenas enfrentar a vida, mas copiar o exemplo de 
Cristo

No quarto capítulo de Atos há uma declaração surpreendente a 
respeito dos primeiros seguidores de Cristo. Pedro e João foram 
levados a um tribunal para negar seu testemunho de que Jesus 
Cristo era o Messias profetizado. As autoridades, vendo tudo 
apenas da perspectiva humana, pensaram que poderiam forçá-los 
a se submeter àquela ordem.

Mas vamos ler sobre esse procedimento do tribunal: “Então 
eles, vendo a ousadia de Pedro e João, e informados de que eram 
homens sem letras e indoutos, maravilharam-se e reconheceram 
que eles haviam estado com Jesus” (Atos 4:13, ACF).

Aqueles eram indivíduos completamente leais ao Filho de Deus. 
Eles creram nas promessas de Deus. E, assim como Jesus, eles 
viam as coisas como se já tivessem acontecido. Eles não apenas 
andavam diante de Deus, mas também andavam e falavam com 
Ele—e assim agradavam a Deus.

E isso permitiu que eles fizessem muitas outras coisas desde 
então, e não apenas enfrentar a vida, mas copiar a vida de Cristo 
neles. Precisamos seguir esse exemplo dos primeiros discípulos de 
Cristo, permitindo que Ele realmente nos guie a partir de dentro 
e com plena certeza da fé. Isso faz toda a diferença entre cinco e 
dez centavos! BN

              PARA SABER MAIS

O que significa viver pela fé e ter um relacionamento próximo com 
Deus Pai e Jesus Cristo? O que é exatamente a fé? Para saber mais 
sobre este importante assunto, baixe ou peça nosso guia de estudo 
bíblico gratuito Você Pode Ter Uma Fé Viva. Um exemplar grátis está 
esperando por você!

http://portugues.ucg.org/estudos

Aqueles eram indivíduos completamente leais ao Filho de Deus. Eles creram nas 
promessas de Deus. E, assim como Jesus, eles viam as coisas como se já tivessem 
acontecido. Eles não apenas andavam diante de Deus, mas também andavam e falavam 
com Ele—e assim agradavam a Deus.
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Explorando a  
Palavra de Deus

Por que nosso mundo tem tantos horrores como genocídios, 
terrorismo, tortura e todo tipo de assassinato? Por que estão 
sempre acontecendo guerras insensatas em algum lugar, 

piorando ou tirando a vida de pessoas pobres e desesperadas?
Nos últimos cem anos, houve um aumento considerável dessas 

atrocidades, resultando na morte de centenas de milhões de 
pessoas, e levando mais pobreza e escravidão econômica e política 
a outros bilhões de pessoas.

E não importa o quanto condenemos a maldade cometida em 
guerras, revoltas, desgovernos e declínio social, pois vemos que 
nada é, efetivamente, feito para mudar isso. Ao contrário, ago-
ra com meios mais poderosos de causar uma devastação global,  
a probabilidade de aniquilação humana está cada vez maior.

As normas de conduta estão se afrouxando. O que antes era 
considerado pecaminoso, terrível e imoral agora é cada vez mais 
aceitável. Em uma recente postagem no Facebook, o escritor e 
locutor Dwight Longenecker descreve a situação desta maneira: 
“Primeiro, negligenciamos o mal. Então, permitimos o mal. Logo, 
legalizamos o mal. Depois, promovemos o mal. A seguir, celebramos 
o mal. E, enfim, perseguimos aqueles que ainda chamam isso  
de mal”.

Obviamente, chegamos ao ponto descrito pelo profeta Isaías:  
“Ai dos que ao mal chamam bem e ao bem, mal! Que fazem da 
escuridade luz, e da luz, escuridade, e fazem do amargo doce,  
e do doce, amargo! Ai dos que são sábios a seus próprios olhos e 
prudentes diante de si mesmos!” (Isaías 5:20-21).

Um exemplo óbvio é o aborto. Nas décadas de cinquenta e 
sessenta, o aborto era ilegal. Por conseguinte, matar uma criança 
recém-concebida no útero era algo impensável—era assassinato!  
A opinião pública e as autoridades respeitavam a vida uterina como 
sagrada e sustentavam que devemos praticar a responsabilidade 
moral quando se trata dessa vida. Mas tudo isso mudou! Uma 
criança no útero, que tem um coração batendo, agora foi rebaixada 
a um mero “tecido humano” que pode ser, de forma incerimoniosa, 
destruído e descartado como lixo.

E isso é até reivindicado como um direito e realizado 
desavergonhadamente. Desafios a essa prática hedionda são vistos 
em declarações estridentes como “Deixe suas leis longe do meu 
corpo!”. O que antes era ilegal e imoral tornou-se legal e aprovado, 
resultando em mais de sessenta milhões de abortos nos Estados 
Unidos desde 1973. E leis recentes permitem que gestações quase 
completas sejam interrompidas.

O apóstolo Paulo predisse um aumento acentuado no pensamento 
perverso e invertido, que colocaria a sociedade em grave perigo: 

“Sabe, porém, isto: nos últimos dias, sobrevirão tempos difíceis, 
pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, 
blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, 
desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, 
cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais 
amigos dos prazeres que amigos de Deus, tendo forma de piedade, 
negando-lhe, entretanto, o poder” (2 Timóteo 3:1-5, ARA,  
grifo nosso).

Estamos vivendo nestes dias profetizados de rancor, ódio, 
vingança e egoísmo desenfreados e trauma psicológico pela 
maldade! E isso é o que vemos diariamente nas notícias. 
Infelizmente, as coisas ainda vão piorar.

Mas, de onde veio todo esse mal, por que Deus permite isso e 
como esse mal poderá ter fim?

Se Deus é bom e todo-poderoso, por que existe o mal?
Muitos ateus afirmam que uma das principais razões para não 

acreditarem em Deus é o fato de não conseguir aceitar a existência 
de um Deus todo-poderoso e amoroso que é incapaz de impedir 
a guerra, o sofrimento e a injustiça. Como um Deus amoroso, que 
nos criou à sua imagem e semelhança, não consegue acabar com 
todo esse mal? Como Ele poderia ser tão insensível e cego?

Os principais personagens bíblicos fizeram essas mesmas 
perguntas. Veja esta oração do profeta Jeremias: “Justo serias,  
ó Senhor, ainda que eu entrasse Contigo num pleito; contudo, 
falarei Contigo dos teus juízos. Por que prospera o caminho 
dos ímpios, e vivem em paz todos os que cometem o mal 
aleivosamente?” (Jeremias 12:1).

Jó também reclama: “Por que os perversos continuam com 
vida, chegam à velhice e se tornam poderosos? Veem seus filhos 
crescer e se estabelecer e desfrutam a companhia de seus netos.  
Seus lares são seguros e livres de todo medo, e Deus não os castiga” 
(Jó 21:7-9, Nova Versão Transformadora).

E, semelhantemente, essa mesma pergunta é feita nos Salmos: 
“Até quando, Senhor? Até quando os perversos se alegrarão de 
suas maldades?” (Salmos 94:3, Nova Versão Transformadora). 

E isso pode nos irritar muito também. O fato de o mal continuar 
inabalável contraria nosso senso de justiça. À parte de todos os 
filósofos, religiões e eruditos que falaram sobre o mal, existe algum 
lugar confiável onde possamos obter algumas respostas concretas? 
Qual será o fim do mal? O mal será vencido ou o mal nos vencerá?

Diversas culturas e religiões têm tentado entender a dicotomia 
percebida entre os aspectos opostos do bem e do mal na natureza 
humana. Elas tentaram explicar isso de várias maneiras, usando 

A Origem e o Fim do Mal
A beleza e maravilha que há no mundo nos asseguram que existe um Deus amoroso. Contudo, 
esse cenário está maculado pelo mal e pela miséria. Qual é a origem desse mal? Será que Deus 

não tem poder para impedir tudo isso? Um dia isso terá fim?

por Victor Kubik
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termos como dualismo ou forças negativas e positivas. A religião 
oriental apresenta os princípios ou energias do Yin e Yang como 
formuladores dessa dinâmica. Existem inúmeras teorias entre 
os pensadores seculares e religiosos que tentam explicar o lado 
sombrio da natureza humana.

Mas quais são as verdadeiras respostas?
A Bíblia entrega explicações confiáveis, claras e verdadeiras para 

essas perguntas. Aqueles que levam a Bíblia a sério e aprendem 
o que ela realmente ensina encontrarão uma explicação e uma 
linha temporal para a origem, o desenvolvimento e o fim do mal. 
Assim como os seres humanos têm uma história que começa com 
a criação do homem e termina com o destino além da existência 
humana, o mal também tem sua própria história.

A revelação da origem e do destino do mal
A palavra mal aparece 529 vezes na Bíblia versão Almeida 

Revista e Corrigida. Ela aparece em 56 dos 66 livros da Bíblia 
nessa versão. Além disso, existem muitos termos sinônimos como 
perverso, iniquidade e pecado. Então, podemos dizer seguramente 
que o assunto é coberto de forma exaustiva nas Escrituras.

Então, o que podemos aprender disso?
A Bíblia revela que o mal surgiu muito antes da criação dos 

primeiros seres humanos. A história começa com a disfunção de 
um poderoso angelical, que a tradução latina o denomina como 
Lúcifer. O profeta Isaías relata como o orgulho desse ser levou a um 
ataque malfadado contra Deus e o que aconteceria depois disso:

“Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filha da alva! Como 
foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações! E tu dizias 
no teu coração: Eu subirei ao céu, e, acima das estrelas de Deus, 
exaltarei o meu trono, e, no monte da congregação, me assentarei, 
da banda dos lados do Norte. Subirei acima das mais altas nuvens 
e serei semelhante ao Altíssimo.

“E, contudo, levado serás ao inferno, ao mais profundo do 
abismo. Os que te virem te contemplarão, considerar-te-ão e 
dirão: É este o varão que fazia estremecer a terra e que fazia tremer 
os reinos? Que punha o mundo como um deserto e assolava as 
suas cidades? Que a seus cativos não deixava ir soltos para a casa 
deles?” (Isaías 14:12-17).

Um século depois de Isaías, o profeta Ezequiel escreveu algo 
semelhante sobre as consequências das ações desse mesmo anjo 
perigoso e corrupto, que havia sido um dos querubins que cobriam 
o trono de Deus, conforme retratado na escultura sobre a Arca  
da Aliança:

“Assim diz o Senhor Deus: Tu és o sinete da perfeição, cheio de 
sabedoria e formosura. Estavas no Éden, jardim de Deus; de todas 
as pedras preciosas te cobrias: o sárdio, o topázio, o diamante, o 
berilo, o ônix, o jaspe, a safira, o carbúnculo e a esmeralda; de ouro 
se te fizeram os engastes e os ornamentos; no dia em que foste 
criado, foram eles preparados.

“Tu eras querubim da guarda ungido, e te estabeleci; permanecias 
no monte santo de Deus, no brilho das pedras andavas. Perfeito 
eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado até que se 
achou iniquidade em ti.

“Na multiplicação do teu comércio, se encheu o teu interior 
de violência, e pecaste; pelo que te lançarei, profanado, fora do 
monte de Deus e te farei perecer, ó querubim da guarda, em meio 
ao brilho das pedras.

“Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, 
corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor; lancei-
te por terra, diante dos reis te pus, para que te contemplem.

“Pela multidão das tuas iniquidades, pela injustiça do teu 
comércio, profanaste os teus santuários; Eu, pois, fiz sair do 
meio de ti um fogo, que te consumiu, e te reduzi a cinzas sobre a 
terra, aos olhos de todos os que te contemplam. Todos os que te 
conhecem entre os povos estão espantados de ti; vens a ser objeto 
de espanto e jamais subsistirás” (Ezequiel 28:12-19, ARA).

O governante deste mundo e deus desta era
E foi aqui que o mal—pensar ou agir contra Deus e Seu caminho 

—começou. Tudo começou com o autoengrandecimento e orgulho 
distorcido de Lúcifer. Isso levou ao descontentamento, à crítica,  
à amargura, à rebelião e a um ataque fracassado a Deus.

Deus permitiu que Lúcifer e os outros anjos tivessem liberdade 
moral—seja para escolher o caminho do amor de Deus, que é o 
de se preocupar com os outros, ou abraçar o egoísmo. Lúcifer e 
seus cúmplices angelicais, agora demônios, escolheram a última 
opção. E Lúcifer passou a ser conhecido como Satanás, ou diabo, 
que significa adversário ou um acusador mentiroso.

A rebelião de Satanás e seus demônios—um terço dos anjos— 
foi rechaçada, e eles foram lançados para a Terra: “E viu-se outro 
sinal no céu, e eis que era um grande dragão vermelho, que tinha 
sete cabeças e dez chifres e, sobre as cabeças, sete diademas 
[símbolo dos poderes mundanos que advém dele]. E a sua cauda 
levou após si a terça parte das estrelas do céu [símbolo das hostes 
angelicais] e lançou-as sobre a terra” (Apocalipse 12:3-4; comparar 
Lucas 10:18).

Ademais, somos informados de uma futura guerra no céu 
(Apocalipse 12:7-8), em que Satanás e seus asseclas serão 
novamente rechaçados: “E foi precipitado o grande dragão, a 
antiga serpente, chamada o diabo e Satanás, que engana todo o 
mundo; ele foi precipitado na terra, e os seus anjos foram lançados 
com ele” (versículo 9).

Desde essa rebelião, Satanás segue cheio de ódio contra Deus 
e contra o ser humano, corrompendo o mundo onde está preso.  
Ele também segue trabalhando exaustivamente para destruir a 
criação e os planos de Deus.

Este ser perverso também é conhecido como “o governante des-
te mundo”, “o príncipe das potestades do ar”, “Belzebu”, “Belial”,  
“o pai da mentira” e “o tentador”.

O mundo em que vivemos é dominado por Satanás—pelo 
menos por enquanto. Paulo nos diz o que Satanás está fazendo 
hoje, ininterruptamente, entre as pessoas do mundo: “O deus desta 
era cegou o entendimento dos descrentes, para que não vejam a 
luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus”  
(2 Coríntios 4:4, NVI).

Paulo lembra aos cristãos que antes eles estavam cegos por 
esse grande engano e também sob o controle de Satanás—“nos 
quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o 
príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da 
desobediência; entre os quais também todos nós andamos outrora, 
segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne 
e dos pensamentos; e éramos, por natureza, filhos da ira, como 
também os demais” (Efésios 2:2-3, ARA).

No quarto capítulo do evangelho de Lucas, quando Jesus Cristo 
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foi tentado pelo diabo, aprendemos que Satanás governa “todos 
os reinos do mundo” e os ofereceu a Jesus, se Ele tão somente 
o adorasse. Ele ainda persistia no sonho de destronar a Deus:  
“E o diabo, levando-O a um alto monte, mostrou-Lhe, num 
momento de tempo, todos os reinos do mundo. E disse-Lhe 
o diabo: Dar-Te-ei a Ti todo este poder e a sua glória, porque a 
mim me foi entregue, e dou-o a quem quero. Portanto, se Tu me 
adorares, tudo será Teu” (Lucas 4:5-7).

Entretanto, Cristo rejeitou sua proposta, e o diabo escapuliu.

O mal se infiltra na experiência humana
Retornando à história da origem do homem, descobrimos que os 

seres humanos foram criados com características e particularidades 
divinas: “Criou Deus, pois, o homem à Sua imagem, à imagem de 
Deus o criou; homem e mulher os criou” (Gênesis 1:27, ARA).  
O homem foi escolhido para ter um significado e um propósito 

mais elevados do que qualquer outra forma de vida criada. Ele 
foi feito para ter um relacionamento especial com Deus dentro da 
família de Deus.

Deus colocou os primeiros seres humanos em um ambiente ideal 
chamado Jardim do Éden, permitindo-lhes acesso direto e pessoal 
ao seu Criador. E, como mostra o segundo capítulo de Gênesis, 
duas árvores também foram colocadas dentro desse jardim. Ambas 
foram propositalmente colocadas ao alcance do homem. Então, 
Deus deu-lhes instruções claras e diretas sobre essas árvores.

E é aqui que a palavra “mal” surge pela primeira vez nas Escrituras. 
Uma das árvores foi chamada de “a árvore do conhecimento do 
bem e do mal”, enquanto a outra era “a árvore da vida”. Adão e 
Eva foram informados de que podiam comer da árvore da vida 
livremente. Eles também foram avisados de que comer da árvore 
do conhecimento do bem e do mal os levariam à morte. A escolha 
estava nas mãos deles. Contudo, eles não poderiam ter as duas.

A árvore da vida, como é evidente pelo seu nome, representava 
a perpetuação da vida. A árvore do conhecimento do bem e do 
mal simbolizava determinar ou descobrir por si mesmo o que 
é bom e o que é mau. Esta árvore diz respeito à sondagem para 
compreender as coisas por meio de tentativas e erros, mas com 
resultados incertos e duvidosos.

Depois que Deus entregou Suas instruções a Adão e Eva, Ele se 
afastou e observou o que o casal faria.

Nesse ponto, uma serpente, que Apocalipse 12:9 nos diz que 
era Satanás, o diabo, rastejou pelo jardim e abordou o primeiro 
casal humano. Nessa ocasião, Satanás já dominava este mundo. 
Ele percebeu rapidamente o que Deus havia dito a Adão e Eva e 
rejeitou a instrução e o aviso de Deus.

Ele também acusou Deus de esconder de Adão e Eva o que ele 
mesmo cobiçava—ser como Deus e ter tudo: “Porque Deus sabe 
que, no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos, e se-
reis como Deus” (Gênesis 3:5). Satanás não conseguiu conter sua 
ansiedade e desejo de poder.

Eva, seguida por Adão, fez exatamente o que Deus lhes disse 
para não fazer. Eles comeram o fruto proibido e o resultado foi 
catastrófico. Eles foram expulsos do Jardim do Éden e ficaram 
impedidos de ter acesso à árvore da vida. Eles foram lançados no 
mundo desse ser maligno que eles seguiram ao pecar: “Pelo que, 
como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado, a 
morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso 
que todos pecaram” (Romanos 5:12). E nós também herdamos a 
morte e suas consequências trágicas.

O mundo que Adão e Eva escolheram e para o qual foram 
exilados não era o paraíso em que haviam estado. Logo esse 
mundo seria corrompido com mais pecado e violência. O primeiro 
filho de Adão e Eva, Caim, assassinou seu irmão Abel. O mundo 
continuou assim por cerca de mil e seiscentos anos até o Dilúvio 
do tempo de Noé. Esta é a avaliação de Deus sobre essa época:  
“E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre 
a terra e que toda imaginação dos pensamentos de seu coração 
era só má continuamente. Então, arrependeu-se o Senhor de 
haver feito o homem sobre a terra, e pesou-Lhe em Seu coração”  
(Gênesis 6:5-6).

Deus teve que lidar com a maldade daquela época com um 
julgamento divino. O Dilúvio que Ele enviou reduziu a raça 
humana a oito pessoas. Contudo, Ele não pretendia remover todo 

“E foi precipitado o grande dragão,  
a antiga serpente, chamada o diabo e 
Satanás, que engana todo o mundo; 
ele foi precipitado na terra, e os 
seus anjos foram lançados com ele” 
(Apocalipse 12:9).
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o mal do mundo naquela época. A família de Noé cresceu e logo 
começou a repovoar o mundo, que ainda era muito influenciado 
pelo espírito maligno de Satanás! A história do mundo, a partir de 
fontes bíblicas e seculares, é uma crônica dolorosa e torturante de 
infindáveis conflitos, guerras e todo tipo de males imagináveis e 
inimagináveis.

E Deus se importa com isso?
Sem dúvida, Deus é todo-poderoso e pode acabar com o mal 

quando quiser. Mas isso negaria a razão pela qual Ele permite 
que o mal exista e, por enquanto, continue existindo. O propósito 
de Deus em criar pessoas com livre arbítrio era o de permitir 
que elas decidissem se fariam ou não escolhas ruins. Além 
disso, ao permitir que as consequências sigam essas escolhas, 
lições poderosas seriam aprendidas. Embora as tentações de 
Satanás induzam o mundo ao mal, elas também resultam, para 
aqueles que resistem com a ajuda de Deus, na edificação de um  
caráter piedoso.

Entretanto, Deus apenas permitirá que o mal continue  
existindo por um tempo finito—até que Seu propósito seja 
totalmente alcançado.

Mas, certamente, Deus se preocupa com as coisas perversas que 
vemos neste mundo, que é nosso lar. Jesus Cristo veio em carne para 
carregar sobre Si mesmo a pena de morte e o sofrimento causado 
pelo mal—para aqueles que estão dispostos a se arrepender.  
E Jesus voltará para pôr este mundo em ordem.

O governo de Satanás está determinado a destruir o que Deus 
está fazendo. Mas pode ter certeza de que ele não está conseguin-
do frustrar os planos de Deus. E o reinado maligno de Satanás 
logo chegará ao fim!

Jesus voltará à Terra para estabelecer e restaurar o Reino de 
Deus. Na oração modelo que Cristo deu aos Seus discípulos, em 
Mateus 6:9-13, Ele nos diz para orarmos frequentemente pela 
vinda desse Reino. Esse Reino está chegando e removerá o poder 
de Satanás sobre este mundo. Nesse mesmo esboço de oração, 
Jesus nos diz que devemos orar para que Deus nos livre do mal. 
Devemos orar por proteção neste ambiente perigoso e contra seu 
governante hostil.

Satanás e seus demônios ficarão presos por mil anos durante 
o virtuoso governo de Cristo sobre a Terra, mas depois serão 
libertados por um breve período de tempo (Apocalipse 20:1-
3)—novamente para cumprir os propósitos de Deus em ajudar as 
pessoas a aprenderem algumas lições importantes e crescerem na 
resistência à tentação.

A era de Satanás chegará ao fim quando ele e seus demônios 
forem lançados em um ardente lago de fogo (Apocalipse 20:7-10; 
Mateus 25:41). E, finalmente, todas as pessoas que escolherem o 
caminho do diabo, continuando a rejeitar a Deus e recusando-
se a se arrepender, também serão lançadas no lago de fogo e  
serão extintas (Apocalipse 20:13-15; 21:8). Assim, o mal deixará 
de existir.

E sobre a época após o fim de todo o mal, a Bíblia nos diz o 
seguinte: “E Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não 
haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já 
as primeiras coisas são passadas” (Apocalipse 21:4).

Então saiba que, sem dúvida, Deus se importa! Todo o mal e 
a dor chegarão ao fim. E o acesso à árvore da vida será liberado 
(Apocalipse 2:7; 22:1-3, 14).

Além do mais, toda a miséria resultante dos males desta era 
precisa ter uma perspectiva correta. Por piores que sejam as 
consequências do mal, Paulo diz: “Porque para mim tenho por 
certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar 
com a glória que em nós há de ser revelada” (Romanos 8:18). 
Enfim, tudo o que as pessoas fiéis suportaram nesta vida terá 
valido a pena.

Assim, o mal terá desaparecido para sempre. Que Nosso Deus 
possa apressar esse tempo maravilhoso! BN

              PARA SABER MAIS

A Bíblia revela muito mais sobre o ser maligno que conhecemos 
como Satanás. Para saber mais, baixe ou peça nosso guia de estudo 
bíblico gratuito Existe Realmente um Diabo? E para uma análise mais 
detalhada sobre o sofrimento humano, baixe ou peça esse outro guia 
Por Que Deus Permite o Sofrimento? Ambos são totalmente gratuitos.

http://portugues.ucg.org/estudos

Por milhares de anos humanidade tem experimentado muitas formas de governo, administração e estilos de vida, então por que 
temos sido incapazes de resolver os nossos problemas?  

Em última análise, o governo humano não é bem sucedido porque simplesmente a humanidade não sabe como viver. 
Através do profeta Jeremias, Deus avisa “que não cabe ao homem determinar o seu caminho, nem ao que caminha o dirigir os seus 
passos” (Jeremias 10:23, ARA).

Por que isso acontece?
O nosso mundo está ameaçado por terríveis problemas porque temos rejeitado a Deus. O próprio Deus tornou isso claro ao longo 

dos séculos através de Seus profetas. Sob a inspiração de Deus, o rei Davi escreveu o seguinte sobre a humanidade: “Disseram os 
néscios no seu coração: Não há Deus. Têm-se corrompido, fazem-se abomináveis em suas obras, não há ninguém que faça o bem. 
O Senhor olhou desde os céus para os filhos dos homens, para ver se havia algum que tivesse entendimento e buscasse a Deus. 
Desviaram-se todos e juntamente se fizeram imundos; não há quem faça o bem, não há sequer um” (Salmos 14:1-3).

O profeta Jeremias também observou que os seres humanos estão cegos pelo engano de suas próprias motivações e intenções 
perversas. “Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e perverso; quem o conhecerá?” (Jeremias 17:9).

As causas dos problemas da humanidade
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Em 26 de setembro de 2020, dezenas de milhares de 
norte-americanos se reuniram no National Mall em 
Washington, D.C., em resposta a um chamado à oração e 

ao arrependimento emitido por diferentes ministérios evangélicos. 
Eu estava lá com uma equipe do programa Beyond Today cobrindo 
este momento notável na história de nossa nação, uma ocasião 
emocionante para pessoas de várias origens religiosas—todas 
sabendo que algo está desesperadamente errado com o estado 
espiritual dos Estados Unidos—se reunindo para orar durante esse 
evento que foi chamado de “O Retorno”.

Na verdade, O Retorno consistiu em dois eventos separados or-
ganizados por dois ministérios, um liderado pelo pastor e escritor 
messiânico Jonathan Cahn e o outro por Franklin Graham, filho do 
famoso evangelista norte-americano Billy Graham. Ambos fizeram 
uma convocação para que as pessoas fossem a Washington naquele 
dia para orar pela condição espiritual e moral dos Estados Unidos. 
Diversos líderes exortaram, oraram e cantaram, e as pessoas ouvi-
ram, choraram e oraram em grupos grandes e pequenos em toda a 
vasta extensão do Lincoln Memorial a leste do Washington.

A equipe do Beyond Today não estava participando de nenhum 
desses eventos. Assistimos como observadores para ouvir o que foi 
dito e avaliar o foco da reunião—para analisar o que significava e o 
que poderia resultar disso.

À beira do julgamento divino
Temos escrito e divulgado amplamente o tema sobre como os 

Estados Unidos e outros países anglófonos enfrentarão um tempo 

de crise e a necessidade de se voltarem para Deus em um arrepen-
dimento nacional.

Apresentamos os assuntos de uma perspectiva bíblica, 
analisando esses povos como a antiga nação de Israel, um povo 
abençoado por Deus segundo as promessas feitas aos antepassados 
de Abraão. As antigas nações de Israel e Judá, herdeiros de Abraão 
que receberam apenas uma parte de todas as promessas, foram 
consumidas pela decadência moral e espiritual muito semelhante 
ao que vemos hoje.

Também temos mostrado frequentemente as conexões bíblicas 
entre os Estados Unidos e as consequências sofridas pelos 
israelitas, explicando que, assim como Deus puniu Israel por seus 
pecados, os Estados Unidos sofrerão o mesmo destino, a menos 
que seu povo volte para Deus—buscando a Deus Pai e Seu Filho, 
Jesus Cristo, e se humilhando em arrependimento com base na lei 
de Deus.

Nesse evento em Washington, ouvimos um sincero 
reconhecimento desses problemas, juntamente com apelos ao 
arrependimento. Alguns palestrantes reconheceram que os Estados 
Unidos pecaram gravemente e merecem o julgamento de Deus.  
E muitos citaram os mais de sessenta milhões de abortos realizados 
nos Estados Unidos desde a legalização do aborto pela Suprema 
Corte do país.

Ironicamente, esse evento foi realizado no mesmo dia que o 
presidente Donald Trump anunciou na Casa Branca a nomeação 
da juíza Amy Coney Barrett, uma firme defensora da vida do 
nascituro, à Suprema Corte para substituir a falecida juíza Ruth 

Os Estados Unidos e o 
Retorno a Deus

Em 2 Crônicas 7:14, Deus diz: “E se o Meu povo, que se chama pelo Meu nome, se humilhar, e 
orar, e buscar a Minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então, Eu ouvirei dos céus, 

e perdoarei os seus pecados, e sararei a sua terra”. Será que chegamos a um ponto em que pode 
ser tarde demais para nos arrependermos sinceramente e voltarmos para Deus? Se este for o 

caso, o que você precisa fazer?

por Darris McNeely
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Bader Ginsburg. Alguns veem a posição conservadora da juíza 
Barrett como uma esperança de que uma futura decisão do tribunal 
reverta à controversa decisão de 1973.

Nesse encontro, diversos palestrantes também chamaram a 
atenção para a urgência do momento. Conflitos raciais têm se es-
palhado pelas ruas das grandes cidades, levando a mais divisão e 
sofrimento. E isso além do ininterrupto impacto da pandemia do 
coronavírus na economia e na saúde pública.

Tudo isso foi abordado dentro do contexto de um julgamento e 
de um chamado ao reconhecimento da mão de Deus sobre a nação. 
Jonathan Cahn proferiu uma advertência entusiasmada e provoca-
tiva de julgamento segundo os moldes do profeta Jeremias.

Deus instruiu o profeta a pegar uma botija de barro, reunir os 
anciãos de Jerusalém no Vale de Hinom no lado sul e ali proclamar 
uma fervorosa mensagem de julgamento contra a cidade. Jeremias 
deveria jogar essa botija no chão e estilhaçá-la, simbolizando 
a intenção de Deus de quebrar a cidade com seus habitantes em 
tantos pedaços que não poderia ser juntado novamente (Jeremias 
19). Esse foi um momento dramático, quando Cahn, em uma 
encenação enérgica, quebrou um grande vaso de barro diante de 
milhares de espectadores.

Um profundo senso de obstinação nacional
Eu ouvi muitas declarações contundentes e verdadeiras de 

oradores sinceros. “As igrejas da Terra estão cheias de bezerros de 
ouro”, proclamou um dos principais organizadores. “Deus saiu da 
casa”, disse ele, referindo-se à visão de Ezequiel da presença de Deus 
deixando o templo de Jerusalém. Em uma oração a Deus, outro 
reconheceu: “Nós merecemos seu julgamento”, mas implorou: “Dê-
nos mais tempo”—pedindo mais tempo e misericórdia para que as 
pessoas possam mudar, arrepender-se e voltar-se para Deus.

Ouviu-se o som de um shofar, um chifre de carneiro, usado nos 
tempos bíblicos para avisar sobre um perigo iminente e também 
para chamar as pessoas a uma assembleia solene, como de fato 
ocorreu nessa ocasião. O evento aconteceu num Sábado, entre as 
festas bíblicas das Trombetas e Expiação, um período reverenciado 
na tradição judaica como período de Dias de Reverência, em que 
há esse dia particular conhecido como Shabbat Shuvah, o “Sábado 
do Retorno”, que chega já perto do fim de um período de quarenta 
dias chamado de Teshuvá ou “Retorno”. No pensamento judaico, 
esse é um tempo de avaliação e reatamento com Deus por meio 
de uma profunda introspecção e arrependimento. Aquele foi um 
dramático dia de oração.

Eu estava em uma pequena colina à sombra do Monumento de 
Washington, observando milhares de pessoas, sinceras e devotas, 
passando. Algumas carregavam suas crianças em carrinhos de 
bebê. Outras estavam em cadeiras de rodas. Muitos se juntaram 
a outros participantes na formação de pequenos círculos e oran-
do pela nação e seus líderes. Todos estavam em paz. Não vimos 
nenhum sinal de protesto violento. Sentimo-nos completamente 
seguros em meio a essa multidão. Ali estavam pessoas que sentem 
que algo está terrivelmente errado com os Estados Unidos de hoje e 
se reuniram para clamar a Deus e para buscá-Lo em oração.

Será que vamos escutar os argumentos de Deus?
Mas pergunto novamente, qual foi o resultado desse grande dia 

de oração? Houve alguma mudança de coração? Será que esses ape-

los ao arrependimento apontam mesmo para o que Deus diz que 
precisa ser feito para trazer restauração e mudança duradouras?

Tive a oportunidade de conversar com Jonathan Cahn por alguns 
minutos. Eu queria discutir com ele, através de uma perspectiva bí-
blica, como Deus vê os Estados Unidos e o que Deus aponta como 
problemas sistêmicos em seu povo. Uma questão importante que 
levantei é o que Deus disse por meio do profeta Ezequiel a respeito 
dos dois principais motivos do cativeiro de Israel e de Judá pelas 
mãos dos assírios e babilônios.

Em Ezequiel 20, Deus diz que os problemas e o cativeiro dos 
israelitas resultaram da violação de Seus Sábados e da idolatria 
arraigada que era uma armadilha sempre presente na nação.

A título de referência, os anciãos do povo judeu foram a Ezequiel 
para ouvir o que Deus lhes diria sobre a situação deles. Através do 
profeta, Deus recordou sobre a libertação dos israelitas do Egito e 
quando lhes deu leis e estatutos pelos quais viver. “Mas”, disse Deus, 
“rebelaram-se contra Mim e não Me quiseram ouvir; ninguém lan-
çava de si as abominações dos seus olhos, nem deixava os ídolos 
do Egito; então, Eu disse que derramaria sobre eles o Meu furor, 
para cumprir a Minha ira contra eles no meio da terra do Egito” 
(versículo 8).

E Deus disse ainda: “E também lhes dei os Meus sábados, para 
que servissem de sinal entre Mim e eles, para que soubessem que 
Eu sou o Senhor que os santifica. Mas a casa de Israel se rebelou 
contra Mim no deserto, não andando nos Meus estatutos e rejei-
tando os Meus juízos, os quais, cumprindo-os o homem, viverá por 
eles; e profanaram grandemente os Meus Sábados; e Eu disse que 
derramaria sobre eles o Meu furor no deserto, para os consumir” 
(versículos 12-13).

E para não deixar espaço para más interpretações das razões des-
sa punição, Deus ratificou: “Mas também os filhos se rebelaram 
contra Mim e não andaram nos Meus estatutos, nem guardaram 
os Meus juízos, os quais, cumprindo-os o homem, viverá por eles; 
eles profanaram os Meus Sábados; por isso, Eu disse que derra-
maria sobre eles o Meu furor, para cumprir contra eles a Minha 
ira no deserto. Também levantei a mão para eles no deserto, para 
os espalhar entre as nações e os derramar pelas terras; porque não 
executaram os Meus juízos, e rejeitaram os Meus estatutos, e pro-
fanaram os Meus Sábados, e os seus olhos se iam após os ídolos de 
seus pais” (versículos 21-24).

Israel violou frequentemente os mandamentos de Deus de ob-
servar Seus Sábados e ainda escolheu seus próprios deuses—ídolos 
de madeira e pedra. E, nos piores momentos de sua história, eles 
se envolveram em sacrifícios de crianças, oferecendo seus filhos 
pequenos ao fogo do deus pagão Moloque.

Com esse pano de fundo, minha pergunta a Cahn foi se havia 
necessidade dele e de os ministros reunidos com ele ouvirem e 
compartilharem essa mensagem de advertência dessa profecia. 
Sua resposta foi de anuência. As igrejas, disse ele, devem olhar 
para sua conexão com a Igreja primitiva e entender onde o cristia-
nismo começou.

Infelizmente, o tempo não nos permitiu discutir mais esse pon-
to. No entanto, visto que Deus não muda (Malaquias 3:6; Hebreus 
13:8), Seu aviso permanece válido ainda hoje. Qualquer cristão 
professo ou denominação deve entender que a Igreja de Jesus 
começou guardando o Sábado e ensinando os mandamentos de 
Deus. O cristianismo subsequente se desviou dessa fé entregue por 
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Cristo à Sua Igreja (para saber mais, baixe ou peça nosso guia de 
estudo bíblico gratuito A Igreja que Jesus Edificou). Não pode haver 
um “retorno” completo a Deus sem reconhecer esses fatos.

A adoração em vão
O mau cheiro dos procedimentos abortivos nas clínicas dos 

Estados Unidos é uma testemunha viva do resultado de nossos 
pecados de idolatria e transgressão do Sábado, ambos têm nos 
levado perder o conhecimento do Deus verdadeiro e de Seu Filho 
Jesus Cristo. Desde 1973, mais de sessenta milhões de crianças—
todas feitas à sublime imagem de Deus—foram abortadas. Uma 
geração de crianças foi oferecida no altar da conveniência pessoal e 
da obstinação apenas nos Estados Unidos.

A questão do direito ao aborto se tornou uma prova de fogo para 
os juízes da Suprema Corte, como vimos claramente em recentes 
audições neste tribunal. Os progressistas liberais temem que um tri-
bunal conservador reverta à decisão de 1973 e permita novamente 
que os estados declarem o aborto ilegal, como foi o caso durante os 
primeiros duzentos anos da história do país.

Além disso, embora o nome de Jesus Cristo seja frequentemen-
te invocado nas igrejas dos Estados Unidos, essas igrejas em sua 
maioria se reúnem, seguindo uma antiga tradição, no primei-
ro dia da semana, o domingo—um claro repúdio ao Quarto dos 
Dez Mandamentos, que diz que observemos o sétimo dia, Sábado, 
como o santo dia de repouso de Deus.

E, como o Sábado do sétimo dia, outras festas sagradas de Deus 
(listados em Levítico 23) são rejeitadas, sendo substituídas por 

feriados pagãos como o Domingo de Páscoa e o Natal. Assim, 
Deus não é adorado em espírito e em verdade—com um coração 
transformado e de acordo com a Palavra de Deus (ver João 4:24). 
As pessoas podem até ser sinceras, mas, sinceramente, adoram 
a Deus em vão. Então, não pode haver um retorno efetivo ou 
arrependimento até que essa verdade fundamental da Bíblia  
seja reconhecida.

Caminhar apenas uma parte do caminho não é o 
suficiente

No palco desse nobre esforço para levar os adoradores à fé e 
criar um renascimento espiritual na nação e um “retorno”, muitos 
homens e mulheres condenaram o aborto, a homossexualidade 
e a crescente confusão moral e espiritual nos Estados Unidos. 
Eles avaliaram integramente a corrupção que está consumindo o 
coração do país.

Eles disseram, corretamente, que as “igrejas da nação estão cheias 
de bezerros de ouro”, mas não sabem como tomar as medidas 
necessárias para expulsar os ídolos do egocentrismo, do orgulho 
e da tradição religiosa de seus próprios cultos. Não seria muito 
mais eficaz fazer um chamado para se reunir humildemente todas 
as semanas no verdadeiro dia de descanso bíblico—o Sábado— 
e adorar a Deus conforme Suas instruções?

E não seria muito mais eficaz um chamado para substituir as ar-
madilhas pagãs do Domingo de Páscoa e do Natal pela verdadeira 
adoração a Deus em Suas festas anuais, que, segundo a Bíblia, Ele 
mesmo entregou ao Seu povo? Está na hora de os cristãos retor-
narem às suas raízes bíblicas, conforme ensinado e praticado pela 
Igreja no livro de Atos.

Será que Deus pode ser realmente encontrado nessas grandes 
catedrais e nas megaigrejas luxuosas e ornamentadas dos subúrbios 
elegantes dos Estados Unidos? Esta é uma pergunta incômoda.  
A resposta viraria de ponta-cabeça esse sistema religioso há muito 
tempo estabelecido.

Em nossa opinião, apesar da visível sinceridade, esse evento foi 
uma mistura turva de ensino judaico-messiânico—o toque do 
shofar, que se referia aos Dias de Reverência e menção do Rosh 
Hoshana (a Festa das Trombetas) e Yom Kippur (o Dia de Expiação)—
coexistindo com um cristianismo evangélico profundamente 
enraizado em dias de adoração, festividades, práticas e crenças 
pagãs. (Pesquise esses temas em nosso site revistaboanova.org  
para entender o que a Bíblia realmente diz sobre isso).

Lembrei-me das metáforas que Deus usa para descrever Seu 
povo nos capítulos sete a nove do livro de Oséias. Eles estavam 
“quentes como um forno” buscando sinceramente compreensão 
e restauração, mas nenhum deles clamava realmente pelo Deus 
verdadeiro. Eles se “misturavam com os povos” e eram como 
“bolo que não foi virado”. A força deles tinha ido embora e eles 
não sabiam disso. “A nação está ficando fraca como um velho de 
cabelos brancos, mas o povo não percebe isso” (Oséias 7:9, BLH).

É uma linguagem muito forte, mas os tempos exigem isso.
Eu estava no centro do National Mall de Washington, um conjunto 

de parques que abriga diferentes monumentos e memoriais que 
representam o orgulho e o poder dos Estados Unidos. Eu ouvi o 
nome de Deus sendo invocado e pessoas buscando entendimento 
e cura espiritual. Eles sabem que algo está profundamente errado 
nos Estados Unidos. Mas, ao mesmo tempo, eles não ouviram, 

Qual foi o resultado desse grande dia de 
oração? As pessoas realmente mudaram 
seus corações? Será que os apelos ao 
arrependimento estão mesmo de acordo com 
o que Deus diz que deve ser feito para uma 
mudança e uma restauração duradouras?
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talvez nem queriam ouvir, a solução definitiva para a doença do 
país. Contudo, você está tendo oportunidade de ouvir e atender a 
palavra da verdade de Deus—e realmente voltar-se para Deus.

O erro de confiar em cerimônias e instituições religiosas 
Lembrei-me também de quando Deus enviou Jeremias ao templo 

em Jerusalém, o centro da vida religiosa da cidade. A presença de 
Deus desceu para aquele lugar sagrado. Mas, na verdade, o coração 
das pessoas estava longe de Deus. A idolatria ainda era pratica-
da naquela terra. Os mandamentos de Deus não eram obedecidos 
completamente.

O templo era visto como uma espécie de “amuleto da sorte”.  
A presença dele ali, pensava o povo, os livraria de qualquer perigo. 
Eles acreditavam que eram um povo especial e que Deus sempre 
os manteria naquela terra e, independente do que acontecesse, 
Jerusalém sempre existiria e um descendente de Davi continuaria 
no trono.

Deus disse a Jeremias para ir ao templo e dar uma mensagem 
muito diferente: “Põe-te à porta da Casa do Senhor, e proclama ali 
esta palavra, e dize: Ouvi a palavra do Senhor, todos de Judá, vós 
os que entrais por estas portas, para adorardes ao Senhor. Assim 
diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: Melhorai os vossos 
caminhos e as vossas obras, e vos farei habitar neste lugar. Não vos 
fieis em palavras falsas, dizendo: Templo do Senhor, templo do 
Senhor, templo do Senhor é este” (Jeremias 7:2-4).

O povo de Judá confiava na estrutura do templo e em seus rituais 
e serviços para protegê-los. Eles tinham uma forma externa de 
religião, simbolizada pelo templo com seus sacerdotes e rituais, 
mas seus corações estavam longe da religião pura de fé e confiança 
em Deus, conforme definido pelos princípios básicos da lei.

“Mas, se deveras melhorardes os vossos caminhos e as vossas 
obras, se deveras fizerdes juízo entre um homem e entre o seu com-
panheiro, se não oprimirdes o estrangeiro, e o órfão, e a viúva, nem 
derramardes sangue inocente neste lugar, nem andardes após ou-
tros deuses para vosso próprio mal, Eu vos farei habitar neste lugar, 
na terra que dei a vossos pais, de século em século” (versículos 5-7).

O povo de Judá tinha uma forma de religião que não se traduzia 
em verdadeira justiça para com os pobres e necessitados. Eles ado-
ravam seus próprios deuses do orgulho, da riqueza e da prepotên-
cia. E, enfim, sofreram as consequências disso.

Aparentar seguir a Deus enquanto O negam
Em Washington, D.C., muitos edifícios e monumentos 

proeminentes levam o nome de Deus e têm citações da Bíblia. 
Moisés e as tábuas dos Dez Mandamentos estão esculpidos no 
prédio da Suprema Corte. No entanto, esse mesmo tribunal 
sancionou o aborto, desprezou a identidade sexual e baniu a Bíblia 
e Deus da vida pública.

A religião cristã dos Estados Unidos leva o nome de Deus e 
Seu Filho Jesus Cristo, mas carece da plena revelação da verdade  
bíblica e está comprometida com crenças e práticas advindas do 
antigo paganismo.

Deus fala conosco hoje por meio dessas remotas palavras da 
profecia de Jeremias: “Eis que vós confiais em palavras falsas, que 
para nada vos aproveitam. Que é isso? Furtais e matais, cometeis 
adultério e jurais falsamente, queimais incenso a Baal e andais após 
outros deuses que não conheceis, e depois vindes, e vos pondes 

diante de Mim nesta casa que se chama pelo Meu nome, e dizeis: 
Estamos salvos; sim, só para continuardes a praticar estas abomi-
nações! Será esta casa que se chama pelo Meu nome um covil de 
salteadores aos vossos olhos? Eis que Eu, Eu mesmo, vi isto, diz o 
Senhor” (Jeremias 7:8-11).

O National Mall de Washington é como um templo secular para 
a nação. É como o fórum da Roma Antiga e a acrópole de Ate-
nas, onde reside a sede do poder e da história nacional consagrada. 
Neste dia de setembro de 2020, chamado “O Retorno”, um grupo 
de líderes religiosos dirigiu-se à multidão reunida ali e conduziu-a 
a uma oração coletiva. Eles disseram boas palavras. Eles denuncia-
ram os pecados da nação. Eles tocaram uma trombeta de adver-
tência e quebraram um vaso de barro como um lembrete do que 
Jeremias uma vez fez em Jerusalém. Mas, será que Deus os ouviu?

Um ponto de não retorno?
Não duvido da sinceridade daqueles milhares de pessoas que com-

pareceram àquele evento. Em seu íntimo, eles sabiam que algo está 
terrivelmente errado e procuravam ter e preservar uma vida melhor 
para si e para seus filhos e netos. Mas como Deus viu e discerniu 
tudo aquilo? Novamente, precisamos ir até a Bíblia.

Observe como Deus via para os líderes religiosos dos tempos 
de Jeremias: “Uma coisa espantosa e horrível acontece nesta terra:  
Os profetas profetizam mentiras, os sacerdotes governam por sua 
própria autoridade, e o Meu povo gosta dessas coisas. Mas o que vo-
cês farão quando tudo isso chegar ao fim?” (Jeremias 5:30-31, NVI).

Os líderes religiosos que guiavam as multidões nesse dia de ora-
ção serão responsabilizados por Deus pelo que ensinam em seus 
púlpitos. Deus diz que um ministro pode governar (ensinar ou 
pregar) por sua própria autoridade, ou seja, por conta própria, e es-
tar ensinando falsidades. Anteriormente, vimos que Ezequiel disse 
que a punição de Israel, que a levou ao exílio e ao cativeiro, ocorreu 
por causa da violação de Seus Sábados e pela idolatria. E esses pe-
cados ainda contaminam nosso povo hoje em dia.

Será que os Estados Unidos estão em um ponto de não retorno? 
O “retorno” que agradará a Deus deve incluir toda plenitude de 
Sua eterna lei espiritual. Com isso quero dizer a lei de Deus escri-
ta em nossos corações (Jeremias 31:33; Hebreus 8:10), e não ape-
nas professada por nossas bocas. Chegou a hora de você decidir 
por si mesmo se seguirá a Deus, conforme Sua Palavra. Está na 
hora de você buscar a Deus e estudar as Escrituras para entender 
o que Deus deseja que você faça. (Não deixe de ler o artigo “Você  
Realmente Entregou Sua Vida Para Deus?”, a partir da página 25).

Está na hora de escolher o Reino de Deus sobre todos os reinos 
deste mundo. Aquele evento, embora tenha sido um começo, não 
foi o suficiente para agradar a Deus. Cabe a você escolher se vai se 
arrepender e reconhecer a mensagem que Deus entregou por meio 
de Seus profetas. Agora é a sua hora de decidir! BN

              PARA SABER MAIS

Por que vemos tanto caos e confusão nos Estados Unidos e no 
mundo ocidental hoje em dia? Por que há tantos problemas? Será 
que a Bíblia tem as respostas? Baixe ou peça nosso guia de estudo  
bíblico gratuito Os Estados Unidos e a Inglaterra na Profecia Bíblica 
para saber as respostas! 

http://portugues.ucg.org/estudos
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Mudanças radicais na ordem mundial estão ganhando 
impulso. No verão passado, o site de notícias Breitbart News 
relatou: “Enquanto o mundo continua lutando com as 

consequências mortais da pandemia de coronavírus, o secretário-
geral da ONU, António Guterres, disse que apenas uma coisa é 
certa em seu rastro: ‘um novo modelo de governança global’ está 
chegando e as forças globalistas estão fazendo tudo o que pode 
para apressar sua chegada . . .

 “Um experiente burocrata de setenta e um anos de idade afirmou 
que um ‘processo de consulta mundial, próximo do aniversário dos 
setenta e cinco anos de fundação das Nações Unidas [fundada 
em 24 de outubro de 1945], deixou claro que as pessoas querem 
um sistema de governo global que possa atendê-las’. Ele também 
afirmou que chegou a hora de o ‘mundo em desenvolvimento’ 
ter uma voz muito mais forte na 
tomada de decisões globais”, ao se 
promover um alívio financeiro para 
países em dificuldades. “Esta não é 
a primeira vez que Guterres . . . falou 
enfaticamente de seu desejo de ver o 
mundo reformulado de acordo com os 
princípios socialistas” (“Guterres Avisa a 
ONU: Um Novo Modelo de Governança 
Global Está Chegando para Redistribuir 
o Poder e as Riquezas”, Simon Kent, 21 
de julho de 2020).

Nessa ocasião, “ele exigiu uma 
‘governança global mais robusta’, 
que inclua o Banco Mundial e o 
Fundo Monetário Internacional (FMI), 
autoridades regionais, como a União 
Africana (UA) e a União Europeia (UE), nessa lista de organizações 
que ele diz que podem trazer ‘ordem’ para um mundo futuro 
perturbado pela pandemia do coronavírus” (ibid.).

No mês anterior, Guterres e o economista-chefe do FMI 
participaram de uma reunião virtual do Fórum Econômico 
Mundial em que “alguns dos líderes empresariais mais poderosos 
do planeta, autoridades do governo e ativistas anunciaram uma 
proposta para ‘reiniciar’ a economia global. Em vez do capitalismo 
tradicional, esse grupo eminente disse que o mundo deveria 
adotar políticas mais socialistas, como impostos sobre a riqueza, 
mais regulamentações e programas governamentais massivos 
semelhantes ao Green New Deal (em português, novo acordo 
verde ou novo tratado verde) . . .

“Embora muitos detalhes sobre esse Grande Reinício não 
serão divulgados até a reunião do Fórum Econômico Mundial 
em Davos, em janeiro de 2021, mas os princípios gerais desse 
plano são claramente . . . uma forma de socialismo—uma palavra 
que o Fórum Econômico Mundial deliberadamente evitou 
usar, enquanto clamava por incontáveis planos socialistas e 

progressistas” (“Introdução ao Grande Reinício: O Plano Radical dos 
Líderes Mundiais para Transformar a Economia”, Justin Haskins, site 
de notícias The Hill, 25 de junho de 2020).

Um dos principais temas desse encontro virtual de junho foi o 
fato de o coronavírus ter possibilitado essa “oportunidade” de 
transformação radical. Como Charles, o príncipe da Grã-Bretanha, 
um dos principais defensores do Grande Reinício nessa reunião, 
disse: “Temos uma oportunidade de ouro de aproveitar algo bom 
desta crise—suas ondas de choque sem precedentes podem 
tornar as pessoas mais receptivas a visões de grandes mudanças . . .  
essa é uma oportunidade que nunca tivemos antes e talvez nunca 
mais tenhamos” (ibid.).

E, mais tarde, isso foi repetido pelo primeiro-ministro canadense, 
Justin Trudeau. Lançando mão de uma nova frase de efeito 

popular, “uma melhor reconstrução”, 
ele declarou: “Essa pandemia ofereceu 
uma oportunidade para um reinício. 
Essa é nossa chance de acelerar 
nossos esforços pré-pandêmicos 
para reimaginar sistemas econômicos 
que realmente abordem os desafios 
globais, como a extrema pobreza, 
a desigualdade e as mudanças 
climáticas” (Global News, 29 de 
setembro de 2020).

Em relação a essa pandemia, não 
se espera que a Covid-19 dure tanto a 
ponto de levar a essa grande mudança, 
por isso o foco se manteve em uma 
“crise” maior, que supostamente 
requereria uma ampla intervenção 

governamental—por exemplo, uma mudança climática. Com esse 
propósito, na reunião deste ano 2021 haverá uma mobilização de 
milhares de jovens ativistas que compõem a Comunidade Global 
Shapers (rede mundial de jovens, criada pelo Fórum Econômico 
Mundial, que busca impactar positivamente suas cidades por 
meio de projetos), que esteve envolvida em grandes greves sobre 
o clima em 2019.

Ainda existem muitas outras facetas em tudo isso. Alguns analistas 
preveem que veremos, como parte desse reinício, uma mudança 
para moedas digitais com uma poupança privada mantida em 
bancos centrais em vez de instituições comerciais, expandindo 
assim o poder do governo sobre os cidadãos por meio de um 
controle da moeda mais direto e intrusivo.

Mais uma vez, o impulso para uma mudança profunda está 
em andamento. Os globalistas e os planejadores centrais, que 
promovem entidades supranacionais como um meio para se 
realizar esse sonho utópico de uma governança mundial, estão 
muito enganados. Pois, a profecia bíblica mostra que isso não vai 
acabar bem. BN

O Impulso Para Uma Governança  
Mundial e o “Grande Reinício”

Eventos e Tendências Atuais notÍcias Mundiais  
e a Profecia

Os defensores de uma "Grande Restauração" incluem o Príncipe da  
Grã-Bretanha Charles e o primeiro-ministro canadense Justin Trudeau.
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Todos os anos, o presidente dos Estados Unidos faz uma 
declaração que é conhecida como o Discurso do Estado 
da União. Normalmente, esse discurso detalha a agenda 

do presidente e as prioridades orçamentárias em curso—como o 
presidente acha que trilhões de dólares do dinheiro do contribuinte 
devem ser gastos. Nele se é explicado o que o presidente planeja 
realizar e as leis que deseja ver promulgadas. E ele descreve sua 
visão de como está a nação, como deveria estar e como seus 
cidadãos deveriam agir.

A recente campanha presidencial destacou duas visões muito 
diferentes para o futuro dos Estados Unidos, pois metade da 
nação apoiava um lado e a outra metade defendia o oposto. Como 
resultado, uma nação muito dividida assistirá ao próximo discurso 
sobre o Estado da União, metade com alegria e metade com uma 
mistura de ansiedade e raiva, se é que vão assistir.

O Estado da União é forte?
Durante a maior parte dos últimos quarenta anos, 

tradicionalmente, o presidente começava o discurso do Estado da 
União com as seguintes palavras: “O Estado da União é forte”. Mas, 
evidentemente, o Estado da União não é forte, e qualquer pessoa 
com um mínimo senso de perspectiva histórica sabe disso.

Nas páginas de A Boa Nova, escrevemos muito sobre notícias e 
eventos atuais à luz da profecia bíblica. Vemos nossa missão como 
a de fazer com que as notícias façam sentido para nossos leitores. 
Podemos fazer isso por causa de nossa compreensão da identidade 
profética das principais nações de língua inglesa—Estados Unidos, 
Canadá, Reino Unido, Austrália e Nova Zelândia. A incrível 
história profetizada dessas nações e o que acontecerá com elas no 
tempo do fim é explicada em nosso guia de estudo bíblico gratuito 
Os Estados Unidos e Inglaterra na Profecia Bíblica.

Visto que muito poucos entendem a identidade profética dessas 
nações, a maioria das pessoas está tateando no escuro quando se 
trata de compreender o rumo que essas nações estão tomando— 
e até onde já estão.

Entendendo a identidade dos Estados Unidos na 
profecia bíblica

Na revista A Boa Nova, nós entendemos profeticamente quem 
são os descendentes da antiga Israel. Sabemos que o moderno 
Estado de Israel no Oriente Médio é formado por pessoas que 
descendem, maiormente, de apenas duas das doze antigas tribos de 
Israel—Judá e Benjamim. Eles são chamados de “judeus” porque, 

em sua maioria, são da tribo de Judá. Mas as outras dez tribos de 
Israel foram levadas ao exílio pelos assírios cerca do ano 722 a.C. e 
desapareceram da história, tornando-se conhecidas como “as dez 
tribos perdidas”. 

Entretanto, um estudo atento da história e das profecias bíblicas 
mostra o que aconteceu com aquelas dez tribos perdidas. Depois 
de muitos séculos, seus descendentes migraram para o noroeste 
da Europa, e as tribos mais proeminentes dentre elas povoaram 
as Ilhas Britânicas e os Estados Unidos, cumprindo assim as 
promessas de imensas bênçãos materiais e de grandeza, que Deus 
havia falado a Abraão—promessas que não foram totalmente 
cumpridas na antiguidade. (Para saber mais, pesquise “Os Estados 
Unidos na Profecia” em nosso site, revistaboanova.org).

Também sabemos que grande parte da profecia bíblica é dual— 
ou seja, que se aplicava ao tempo em que foi dada, conhecido como 
cumprimento inicial ou antecipado, mas que, frequentemente, 
também tem um cumprimento posterior. (Para saber mais, baixe 
ou peça nosso guia de estudo bíblico gratuito Você Pode Entender 
a Profecia Bíblica).

E isso é notadamente verdade para muitas das profecias de Isaías, 
Jeremias e Ezequiel acerca da nação do reino de Israel (das dez 
tribos perdidas). Na verdade, quando Deus profetizou acerca de 
Israel (das dez tribos) por meio de Ezequiel, este profeta já estava 
em cativeiro junto com outros que tinham sido exilados de Judá 
em cerca de 586 a. C.—cerca de 136 anos depois de as tribos do 
norte de Israel terem sido levadas cativas. Ezequiel não estava 
profetizando sobre o que já havia acontecido a Israel; mas sobre o 
que aconteceria aos descendentes de Israel no tempo do fim, antes 
da vinda final do Messias.

Mensagem de Deus para os Estados Unidos hoje
Com isso em mente, considere que Deus é o Supremo Chefe 

de Estado (Daniel 4:17). Se Ele fosse se dirigir a essa nação hoje,  
o que diria?

Em vez de começar com a frase “O estado da União é forte”,  
Deus transmitiria uma mensagem bem diferente, talvez em termos 
como “O estado da União está em grande perigo”.

Por que digo isso? Porque Deus já fez um discurso de Estado da 
União ao Seu povo—um povo a quem Ele abençoou grandemente, 
a quem Ele deu a Sua Palavra e disse-lhes que vivessem por ela 
para desfrutar de Suas bênçãos ininterruptas e a quem Ele advertiu 
repetidamente para obedecê-Lo ou sofrer as consequências de  
seus pecados.

Se Deus fizesse hoje um discurso para o povo estadunidense, o que Ele diria?  
Como será que Ele vê a situação desse país?

por Scott Ashley

O Discurso de Deus  
Aos Estados Unidos 
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Filhos que se rebelaram contra seu Criador
Deus escolheu um profeta, Isaías, para entregar Sua mensagem 

à nação. E, a partir do primeiro capítulo do livro de Isaías, Deus 
entrega uma avaliação contundente sobre eles, algo que certamente 
se ajustaria aos Estados Unidos de hoje:

“Escutem o que o Senhor diz: Os filhos que Eu criei com tanto 
amor e cuidado, os filhos que Eu ajudei a crescer e ficar fortes, se 
revoltaram contra Mim” (Isaías 1:2, Bíblia Viva, grifo nosso). Assim 
como a antiga Israel surgiu milagrosamente por meio do favor e 
da piedosa intervenção de Deus, a mesma coisa aconteceu com os 
Estados Unidos. A nação começou com algumas colônias pobres 
na costa do Atlântico e, por causa das promessas de Deus a Abraão, 
tornou-se a maior e mais poderosa nação que o mundo já viu.

Mas será que essa nação deu mesmo valor a tudo isso? Por mui-
tos anos ela realmente valorizou isso. Durante a maior parte dos 
primeiros duzentos anos da história desse país, a oração, a leitura 
e o estudo da Bíblia fizeram parte de todos os níveis educacionais.

Em todos os doze anos de minha educação primária, 
começávamos cada dia de aulas com uma oração e com a leitura 
da Bíblia. Durante meus anos escolares, muitas vezes, os alunos 
recebiam uma pequena Bíblia de bolso. E embora a Suprema Corte 
proibisse a oração e a leitura da Bíblia nas escolas públicas na 
década de 1960, milhares de escolas ignoravam essas decisões.

Na época, esse país era muito diferente de hoje. Os  
norte-americanos realmente acreditavam que sua nação tinha 
sido ricamente abençoada por Deus. Mas essas atitudes mudaram 
dramaticamente e, infelizmente, não para o bem do país. Como a 
Grã-Bretanha e outros países antes dela, os Estados Unidos estão a 

caminho de se tornar uma sociedade secular pós-cristã, onde Deus 
não é mais bem-vindo. Refletindo assim essas palavras de Deus: 
“Os filhos que criei e cuidei se voltaram contra Mim”.

Então, falando por meio de Isaías, Deus usa um exemplo para 
ilustrar a rejeição desse país a Ele: “Até os animais—o boi e o 
jumento conhecem e amam o dono, que cuida deles. Mas o Meu 
povo, Israel, não Me conhece nem Me ama. Por mais que Eu faça, 
eles não se importam Comigo” (Isaías 1:3, Bíblia Viva).

O que Deus quis dizer é que até mesmo os animais apreciam o 
cuidado de seus donos, que lhes fornecem abrigo, comida e água, 
porém, hoje em dia, os norte-americanos se mostram menos 
espertos do que as vacas ou os jumentos! As evidências das bênçãos 
de Deus estão por toda parte, mas o povo estadunidense não quer 
enxergar essas evidências tão claras.

A situação espiritual dos Estados Unidos

Independentemente da opinião deles sobre Deus, a maioria 
dos estadunidenses gosta de pensar que são essencialmente boas 
pessoas. Mas, e o que Deus pensa? Ele nos diz no versículo 4:  
“Ah, como é pecadora esta nação, sobrecarregada pelo peso da 
culpa! São um povo perverso, filhos corruptos que rejeitaram o 
Senhor. Desprezaram o Santo de Israel e deram as costas para ele” 
(Nova Versão Transformadora).

Essa é uma triste avaliação do estado de grande parte dos Estados 
Unidos atualmente. Na Bíblia, Deus nos mostra as respostas 
para os graves problemas desse país. Mas porque eles decidiram 
desprezar a Deus e Sua Palavra, acabaram se distanciando dessas 
soluções e seus problemas têm piorado cada vez mais. Portanto, 

Deus pergunta: “Por que haveis de 
ainda ser feridos, visto que continuais 
em rebeldia? Toda a cabeça está 
doente, e todo o coração, enfermo” 
(Isaías 1:5, ARA).
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não é de admirar que esse país esteja enfrentando tantos desafios! 
Na verdade, todos são pecadores, maus e corruptos, que desprezam 
a Deus e, por conta disso, estão privados de Sua ajuda. (Para saber 
mais, não deixe de ler o artigo “Você Realmente Entregou Sua Vida 
Para Deus?”, a partir da página 25).

E Deus continua no versículo 5: “Por que haveis de ainda ser 
feridos, visto que continuais em rebeldia? Toda a cabeça está 
doente, e todo o coração, enfermo” (ARA).

A primeira parte deste versículo me lembra, frequentemente, da 
definição de insanidade— fazer a mesma coisa repetidamente, mas 
esperando resultados diferentes! Os políticos continuam fazendo 
coisas que causam apenas problemas e depois seguem repetindo 
isso constantemente, pensando que, de alguma forma, dessa vez 
dará certo.

Veja, por exemplo, quantas pessoas agora apoiam a redistribuição 
socialista de riqueza, o que equivale a roubo massivo—tomando 
à força a renda de algumas pessoas e dando a outras. Mas os 
políticos sabem que as promessas de “coisas grátis” lhes trarão 
mais votos, então eles negligenciam os danos que essas doações 
do governo e essa redistribuição de riqueza causaram em lugares 
como a outrora próspera Venezuela, onde as pessoas procuram 
comida no lixo e matam animais de zoológico para comer e evitar 
morrer de fome.

Como diz Isaías, esse é um convite ao castigo. A punição vem 
porque nos rebelamos contra Deus e Sua Palavra. Desafiamos o 
bom senso e a lógica. Fazemos o que é claramente autodestru-
tivo e depois nos perguntamos por que não podemos resolver  
nossos problemas.

Quando Deus diz que “toda a cabeça está doente, e todo o 
coração, enfermo”, Ele está essencialmente dizendo: “O que você 
está pensando?” Essas atitudes não têm sentido. Deus também diz 
que nosso coração está adoentado—está corrompido por causa do 
pecado e da cegueira espiritual.

Doente dos pés à cabeça
O estado da nação é forte? Observe como Deus vê isso: “Vocês es-

tão doentes da cabeça aos pés, cheios de feridas abertas, sujas, cheias 
de sangue e de pus, feridas que nunca foram tratadas!” (Isaías 1:6, 
Bíblia Viva).

Deus diz que não são apenas algumas coisas que estão erradas 

com a nação. Ele diz que os Estados Unidos estão doentes dos 
pés à cabeça—machucados, vergões e ferimentos infecionados e 
pútridos, mas que não têm nada para ajudar a curar essa nação. 
Os Estados Unidos são uma nação doente e moribunda e não têm 
ideia do motivo disso. Isso é tristíssimo e estarrecedor!

Tudo isso também é muito triste para Deus. Ele não gostaria 
ver isso acontecer com nenhuma nação. Conforme observado 
anteriormente, Ezequiel escreveu depois que toda a Israel já tinha 
sido levada ao cativeiro pelas mãos dos assírios. Então, o que ele 
escreveu não poderia se aplicar àquela época, mas se aplicaria a 
uma época bem diferente—a nossa.

Observe o que Deus diz em Ezequiel 33:11: “Tão certo como 
eu vivo, diz o Senhor Deus, não tenho prazer na morte do 
perverso, mas em que o perverso se converta do seu caminho e viva.  
Convertei-vos, convertei-vos dos vossos maus caminhos; pois por 
que haveis de morrer?”

Em essência, aqui Deus está implorando: “Isso não tem que ser 
assim! Vocês não tem que sofrer e morrer desse jeito! Abandonem 
seus caminhos perversos para que possam viver!”

Consequências da desobediência a Deus
Quais são, especificamente, as consequências para um país que 

dá as costas a Deus? O capítulo vinte e oito do livro Deuteronômio 
é fascinante, pois nele Deus lista todas as grandes bênçãos que 
sobreviriam a uma nação que O obedecesse—maravilhosas bênçãos 
de paz e de abundância, as quais os Estados Unidos desfrutaram 
por aproximadamente duzentos anos.

Mas então, Deus começa a explicar o que aconteceria quando as 
nações O rejeitassem. Ele explica as consequências: “Será, porém, 
que, se não deres ouvidos à voz do Senhor, Teu Deus, para não 
cuidares em fazer todos os Seus mandamentos e os Seus estatutos, 
que hoje te ordeno, então, sobre ti virão todas estas maldições 
e te alcançarão: Maldito serás tu na cidade e maldito serás no 
campo. Maldito o teu cesto e a tua amassadeira. Maldito o fruto 
do teu ventre, e o fruto da tua terra, e a criação das tuas vacas, e os 
rebanhos das tuas ovelhas” (Deuteronômio 28:15-18).

Será que as palavras dessa maldição descrevem os Estados Unidos 
de hoje? Por décadas, os Estados Unidos foram exportadores 
líquidos de alimentos. Mas isso mudou em 2005. Agora é um 
importador líquido de alimentos, o que significa que os Estados 
Unidos consomem mais alimentos do que produzem e exportam. 
A nação não produz mais alimentos suficientes para se alimentar. 
Deveria ser capaz—fez isso muito bem mais de dois séculos—mas 
não consegue mais (um fator importante para isso é a decisão do 
governo em direcionar o uso de terras agrícolas para produzir 
biocombustíveis em vez de alimentos). Os “campos” da nação—sua 
produtividade agrícola—estão sendo amaldiçoados.

E nos versículos 19-20, Deus avisa sobre outras maldições  
sobre a nação: “Maldito serás ao entrares e maldito serás ao saíres. 
O Senhor mandará sobre ti a maldição, a turbação e a perdição em 
tudo que puseres a tua mão para fazer, até que sejas destruído e até 
que repentinamente pereças, por causa da maldade das tuas obras, 
com que Me deixaste”.

Será que estamos vendo alguma maldição, confusão e frustração 
atualmente nos Estados Unidos? Nos últimos meses, vimos cidades 
incendiadas e destruídas, níveis sem precedentes de ataques à polícia 
e frases de efeito como as que, recentemente, alguns manifestantes 

Quando Deus diz que “toda a cabeça 
está doente, e todo o coração, enfermo”, 
Ele está essencialmente dizendo: “O que 
você está pensando?” Essas atitudes 
não têm sentido. Deus também diz que 
nosso coração está adoentado—está 
corrompido por causa do pecado e da 
cegueira espiritual.
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gritavam nas ruas de minha cidade: “Fim das fronteiras, fim dos 
muros, fim dos Estados Unidos!”

Os Estados Unidos estão sendo amaldiçoados com um espírito 
de confusão, caos e anarquia destrutiva.

Nada disso faz sentido em um mundo racional. E quando você vê 
coisas que não fazem sentido em um nível físico, pode ter certeza 
de que algo está acontecendo a nível espiritual. E estamos vendo 
isso agora mesmo!

Cumprimento das maldições sobre doenças
No versículo 21, Deus pronuncia maldições sobre a saúde das 

pessoas, que Ele “fará pegar a pestilência . . .”
O site do Centro de Controle e Prevenção de Doenças dos 

Estados Unidos lista essas estatísticas chocantes sobre o estado de 
saúde dos norte-americanos:

• Seis em cada dez adultos estadunidenses têm uma  
doença crônica.

• Quatro em cada dez adultos nos Estados Unidos têm duas ou 
mais doenças crônicas.

• Os custos anuais da saúde nos Estados Unidos totalizam 3,5 
trilhões de dólares—aproximadamente dez mil dólares por pessoa 
ao ano!

• Muitas dessas pragas são autoinfligidas devido ao tabagismo,  
à má nutrição, à falta de exercícios e ao abuso de álcool.

Evidentemente, essas maldições sobre a saúde da nação não são 
algo normal!

Secas e maldições climáticas

A seguir, nos versículos 22-24, Deus declara maldições relacio-
nadas ao clima: “O Senhor te ferirá com . . . a quentura, e com o 
ardor, e com a secura, e com destruição das sementeiras, e com fer-
rugem . . . E os teus céus que estão sobre a cabeça serão de bronze; 
e a terra que está debaixo de ti será de ferro. O Senhor, por chuva 
da tua terra, te dará pó e poeira; dos céus descerá sobre ti, até que 
pereças”.

Obviamente, isso significa uma situação de seca grave. Por mais 
que tentemos, não podemos controlar o clima. Mas Deus pode e 
controla; e quando Sua paciência chegar ao fim e Ele retirar as bên-
çãos de tempo bom e uma temporada de chuva bem definida, esse 
será o resultado.

Aqueles incêndios florestais devastadores e sem precedentes 
no último verão e outono na Califórnia, Oregon, Washington e 
Colorado e aquela tempestade em agosto passado que consumiu 
7,5 bilhões de dólares das safras do centro-oeste do país pode ser 
uma amostra do que está por vir.

Reveses militares e desastres

No versículo 25, Deus pronuncia outro tipo de maldição:  
“O Senhor te fará cair diante dos teus inimigos; por um caminho 
sairás contra eles, e por sete caminhos fugirás diante deles, e serás 
espalhado por todos os reinos da terra”.

Reflita nesses fatos preocupantes. A última guerra que os Estados 
Unidos realmente venceram foi a Segunda Guerra Mundial, e isso 
foi há setenta e cinco anos. Desde então, ao longo desses setenta e 
cinco anos, o país teve que manter soldados em bases próprias em 
todo o mundo para manter a paz.

Em seguida veio a Guerra da Coreia, um conflito que os Estados 

Unidos não venceram, mas que foi resolvida por um armistício, 
forçando a nação a manter dezenas de milhares de soldados ali por 
mais de sessenta e cinco anos para defender a paz.

Então veio a Guerra do Vietnã, um conflito caríssimo em que 
as tropas dos Estados Unidos foram obrigadas a desistir de apoiar 
os ameaçados sul-vietnamitas e voltaram para casa, e após isso o 
Vietnã e o Camboja se tornaram campos de extermínio comunistas 
em que um milhão e meio milhão de pessoas foram assassinadas.

A seguir veio a primeira guerra do Iraque, quando este país 
invadiu o Kuwait, mas Saddam Hussein foi deixado no poder, o 
que levou à segunda guerra do Iraque, que fez com que as tropas 
dos Estados Unidos lutassem ali por quase uma década. Até 
hoje há milhares de soldados naquela região ainda enfrentando  
ataques constantes.

Os Estados Unidos estão no Afeganistão há quase vinte anos e 
ainda não tiveram uma vitória definitiva, e já estão se preparando 
para trazer suas tropas de volta para casa—após sofrerem sete mil 
baixas mais e terem cinquenta mil soldados feridos ali e no Iraque. 
E a política de reconstrução desta nação do Oriente Médio foi um 
terrível fracasso.

Todas essas guerras, que não trouxeram nenhuma vitória 
conclusiva nos últimos setenta e cinco anos, custaram trilhões de 
dólares e mais de cem mil vidas estadunidenses.

Deus profetizou em Levítico 26:19: “Quebrantarei a soberba 
da vossa força”—isso também por causa de nossos pecados.  
Os Estados Unidos tiveram o exército mais poderoso do mundo 
nos últimos setenta e cinco anos, contudo potências muito 
menores minaram paulatinamente seu ímpeto e força em guerras 
desgastantes até essa nação desistir e levar seu exército de volta 
para casa.

Uma praga de doenças mentais
Em Deuteronômio 28:28, Deus predisse outro tipo de maldição 

que já está atingindo os Estados Unidos hoje: “O Senhor 
os castigará com loucura, cegueira e pânico” (Nova Versão 
Transformadora).

Observe algumas estatísticas sobre o estado mental do povo 
estadunidense do site Mental Health First Aid (fevereiro de 2019):

• Nos Estados Unidos, quase metade dos adultos (46,4%) terá 
uma doença mental no decorrer da vida.

• A cada ano, cinco por cento das pessoas maiores de dezoito 
anos passam a sofrer de alguma doença mental.

• Dentre as pessoas adultas nos Estados Unidos que passaram 
por algum distúrbio mental no período de um ano, 14,4% tiveram 
um transtorno, 5,8% tiveram dois transtornos e 6% tiveram três 
ou mais transtornos.

• Metade de todos esses transtornos mentais começa na idade de 
quatorze anos e três quartos deles aos vinte e quatro anos de idade.

• Nos Estados Unidos, apenas 41% das pessoas que tiveram 
um distúrbio mental no ano anterior receberam atendimento 
profissional de saúde ou outra assistência.

Novamente, o fato de uma nação ser amaldiçoada com essa 
magnitude de problemas mentais está muito longe de ser normal! 
Sem dúvida, essa é uma situação excepcional. E esses números 
não levam em consideração o pensamento doentio de milhões de 
pessoas que abraçam e defendem causas (como a legalização das 
drogas) que, em última análise, as destroem e arruínam a nação.
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Maldições financeiras e dívidas
Nos versículos 43-44, Deus descreve outra maldição que atualmente 

aflige os Estados Unidos: “Os estrangeiros que vivem no meio de vocês 
progredirão cada vez mais, e cada vez mais vocês regredirão. Eles lhes 
emprestarão dinheiro, mas vocês não emprestarão a eles. Eles serão a 
cabeça, e vocês serão a cauda” (NVI).

Durante a administração de Obama, os Estados Unidos tiveram um 
aumento da dívida pública em oito anos mais que em toda a história 
do país desde 1776—mais de duzentos anos. Durante a administração 
Trump, a nação se endividou ainda mais, em grande parte por causa 
das políticas de combate à pandemia de Covid-19. Atualmente,  
a dívida pública do país é superior a vinte e sete trilhões de dólares—
cada habitante dos Estados Unidos teria que pagar oitenta mil dólares 
para quitar essa dívida.

Por muitos anos, os Estados Unidos foi o país que mais emprestou 
dinheiro a outros países. Agora as coisas mudaram. Há anos, os 
Estados Unidos continua sendo o maior país devedor do mundo.  
A última vez que os Estados Unidos tiveram superávit comercial foi 
em 1975—quase meio século atrás! Desde então, os Estados Unidos 
importam mais bens e serviços do que exportam. Mais cedo ou mais 
tarde, essa dívida enorme será cobrada e as contas deverão ser pagas. 
E o resultado disso será um inevitável colapso financeiro.

Um tempo de acerto de contas
Deuteronômio 28, o capítulo das bênçãos e maldições, tem muito 

mais a dizer sobre isso. É como ler as manchetes de hoje, como 
nos exemplos acima. Mas muito disso é uma leitura assustadora e 
horripilante—e é para ser assim mesmo. Isso foi escrito para chamar 
nossa atenção e para nos tirar de nosso estupor espiritual e nos 
despertar.

Por que os Estados Unidos estão sendo alvos dessas maldições?  
Os descendentes de Israel—principalmente os Estados Unidos e outras 
grandes nações de língua inglesa de hoje—foram abençoados como 
nenhuma outra nação em toda a história. Em diversas ocasiões, e de 
forma milagrosa, eles receberam muitíssimas bênçãos. Eles tiveram 
um amplo e incomparável acesso à Palavra de Deus, a Bíblia, e até 
mesmo espalharam essa Palavra por todo o mundo.

Eles foram orientados a serem nações “santas” e um exemplo do ca-
minho de vida de Deus para o resto do mundo. Mas, na verdade, como 
podemos ver hoje em dia, esses países têm se envolvido cada vez mais 
em corrupção e rebelião contra Deus do que as outras nações.

Nos últimos anos, os Estados Unidos, como um todo, têm feito más 
escolhas. O país baniu a Bíblia das escolas e da vida pública, como se 

quisesse dizer a Deus que não deseja ouvi-Lo. E também proibiu a 
oração nas escolas e na vida pública, como se quisesse dizer a Deus 
que não tem necessidade de falar com Ele.

A legalização do aborto disse a Deus que os Estados Unidos veem a 
vida humana como algo descartável. E depois se perguntam por que 
há tanto assassinato e caos, violência de gangues e adolescentes assas-
sinando seus colegas de escola com armas de fogo.

Essa nação descartou a instrução de Deus a respeito de que o 
casamento deveria ser entre um homem e uma mulher, legalizando o 
que Deus chama de abominação. E isso desafia a ciência e a verdade 
bíblica de que Deus nos criou homem ou mulher ao declarar o 
contrário, dizendo que alguns homens são na verdade mulheres e 
vice-versa.

E durante a maior parte do ano passado, os governos fecharam 
igrejas e disseram às pessoas que elas não podiam se reunir para adorar 
a Deus, mas nada fizeram quando milhares de pessoas causavam 
tumultos, protestavam, saqueavam e queimavam empresas enquanto 
aplaudiam criminosos—às vezes encorajados por líderes políticos que 
os elogiavam e até marchavam ao lado deles.

A verdade é que Deus não precisa de amaldiçoar esse país.  
Os estadunidenses é que se estão amaldiçoando a si próprios por causa 
de suas escolhas e pecados. E estamos vendo isso acontecer diante 
de nossos olhos. Hoje estamos testemunhando uma grande nação 
morrer por suicídio.

Esperança para aqueles que escolheram seguir a Deus
Começamos com o discurso de Deus do Estado da União no 

primeiro capítulo de Isaías. Portanto, seria apropriado terminarmos 
nesse mesmo capítulo. Avançando para os versículos 16-18, vemos o 
apelo de Deus ao Seu povo:

“Lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade de vossos atos de diante 
dos Meus olhos e cessai de fazer mal. Aprendei a fazer o bem; praticai 
o que é reto; ajudai o oprimido; fazei justiça ao órfão; tratai da causa 
das viúvas. Vinde, então, e argui-Me, diz o Senhor; ainda que os 
vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como 
a neve; ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão 
como a branca lã”.

E, como nos diz Malaquias 3:6, Deus não muda. Ele não quer ver 
pessoas sofrendo e morrendo por continuarem em seus caminhos 
pecaminosos e rejeitando a Ele. Deus não quer que nossas mentes e 
valores sejam poluídos com as ideias corruptas deste mundo e com o 
que é “politicamente correto ou normal” nesta sociedade. Ele exorta 
cada um de nós a escolher a vida em vez dos caminhos que levam à 
morte e à destruição.

Espero que Deus possa lhe dar olhos para ver e ouvidos para ouvir, 
e que você desperte para a realidade do que está acontecendo, para 
que não seja pego dormindo e inconsciente. Faça uma escolha sábia e 
correta—escolha a vida! BN

              PARA SABER MAIS

Estamos vivendo em tempos muito perigosos. Aonde esses eventos 
vão nos levar? Por que estão acontecendo tantas coisas preocupantes? 
Baixe ou peça nosso guia de estudo bíblico gratuito Os Estados 
Unidos e a Inglaterra na Profecia Bíblica para saber sobre o rumo e 
o destino dessas nações!

http://portugues.ucg.org/estudos

Espero que Deus possa lhe dar olhos 
para ver e ouvidos para ouvir, e que você 
desperte para a realidade do que está 
acontecendo, para que não seja pego 
dormindo e inconsciente. Faça uma 
escolha sábia e correta—escolha a vida!
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Eu cresci frequentando uma igreja renomada e nunca me 
ocorreu questionar seus ensinamentos. Até que fui desafia-
do a comparar minhas crenças com o que a Bíblia realmente 

dizia. Quando comecei a estudar as Escrituras, fiquei surpreso ao 
saber que muito do que me haviam ensinado anteriormente estava 
incorreto.

Também descobri que a maneira como eu vivia desagradava 
a Deus, pois não obedecia totalmente aos Seus mandamentos. 
Depois de aprender tudo isso, eu percebi que precisava mudar 
completamente o rumo de minha vida espiritual—ou seja, de 
seguir o que eu pensava serem os caminhos de Deus para perseguir 
energicamente Suas prioridades de acordo com as Escrituras. Em 
outras palavras, eu precisava entregar o controle de minha vida ao 
meu Criador.

Caso se considere um cristão, você já se perguntou se poderia 
estar, inconscientemente, seguindo uma direção espiritual 
incorreta? Talvez você sinta que entregou sua vida a Deus. Mas 
será que você realmente fez isso? Essas são questões difíceis, 
mas extremamente relevantes que devemos ponderar. Mas, antes 
de tudo, vamos examinar brevemente os exemplos bíblicos que 
mostram que questões semelhantes podem se aplicar a nações 
inteiras.

Exemplos de arrependimento de uma nação
Começando com a história do profeta Jonas, você deve saber 

que, inicialmente, ele se recusou a obedecer à ordem de Deus de ir 
para a grande capital da antiga Assíria e avisá-los da necessidade 
de se arrepender de sua conduta perversa (Jonas 1:1-2). Quando 
Jonas finalmente cumpriu a instrução de Deus, ele andou pelas 
ruas de Nínive proclamando essa urgente mensagem de Deus 
(Jonas 3:4).

E qual foi o resultado disso? Liderado pelo rei de Nínive,  
o povo jejuou e abandonou seu mau caminho e, vendo isso, Deus 
“mudou de ideia e não castigou a cidade como tinha dito que 
faria” (versículo 10, BLH, grifo nosso). Embora os cidadãos de 
Nínive possam ter pensado que estavam vivendo corretamente, o 
profeta de Deus disse-lhes ao contrário, e eles reagiram de maneira 
positiva.

Em outro exemplo, Salomão, rei da antiga Israel, fez uma longa e 
sincera oração na dedicação do templo em Jerusalém. Nela ele re-
conheceu que a nação israelita provavelmente cairia em pecado e 
seria punida. Entretanto, ele também pediu a Deus que perdoasse 
as pessoas que reconhecessem sua conduta pecaminosa e mudassem 
suas vidas (2 Crônicas 6: 26-31).

Vamos examinar outro exemplo bíblico de arrependimento 

nacional. Antes de Ezequias se tornar rei em Judá, a nação havia 
caído na idolatria e na transgressão do Sábado. Em contrapartida, 
quando se tornou rei, Ezequias iniciou algumas reformas que 
incluíam o serviço de adoração ao Deus verdadeiro, a renovação 
das ofertas de sacrifícios e a observância das festas anuais de Deus, 
incluindo a Páscoa e a Festa dos Pães Asmos (2 Crônicas 30:1-27).

O resultado foi que muitas pessoas—que, provavelmente, não 
tinham percebido o quão longe elas estavam de Deus—voltaram 
para Ele. À medida que esse avivamento se espalhava por toda a 
nação, Deus se agradou deles e abençoou a nação (versículo 20; 
31:21).

E, mais tarde, quando o rei assírio Senaqueribe sitiou Jerusalém 
na tentativa de conquistar toda a nação da Judeia, Ezequias bus-
cou a intervenção de Deus em uma profunda e humilde oração 
(2 Reis 19:14-19). Deus respondeu rapidamente ao apelo sincero 
desse rei e enviou um anjo para destruir a cento e oitenta e cinco 
mil soldados das tropas assírias em uma única noite (versículos 
35-36).

Esses exemplos mostram que, de fato, uma nação pode se 
arrepender de seus pecados, e isso resultará no perdão e favor de 
Deus. E Ele confirma isso ao prometer: “Se o Meu povo, que se 
chama pelo Meu nome, se humilhar, e orar, e buscar a Minha face, 
e se converter dos seus maus caminhos, então, Eu ouvirei dos céus, 
e perdoarei os seus pecados, e sararei a sua terra” (2 Crônicas 7:14).

Embora a Bíblia revele que o perdão a toda uma nação ocorreu 
no passado, será que isso também pode acontecer nos países 
pecaminosos de nosso mundo atual se eles se arrependerem de 
seus erros? Certamente. E Deus ainda nos diz: “No momento em 
que Eu falar contra uma nação e contra um reino, para arrancar, 
e para derribar, e para destruir, se a tal nação, contra a qual falar, 
se converter da sua maldade, também Eu me arrependerei do mal 
que pensava fazer-lhe” (Jeremias 18:7-8).

Portanto, o perdão de toda uma nação nacional ainda pode 
acontecer hoje em dia, assim esperamos e oramos para que  
isso aconteça!

Nossa obrigação pessoal para com nosso Criador
Contudo, mesmo que as nações não abandonem seus maus 

caminhos, cada indivíduo—incluindo eu e você—tem a obrigação 
pessoal de fazer isso.

Quanto a isso, retornemos agora à pergunta feita anteriormente: 
Seria mesmo possível você estar seguindo uma direção espiritual 
errada e não saber realmente disso?

Talvez você ame a Deus, leia a Bíblia, ore e esteja tentando ser 
uma boa pessoa. Mas será que você se arrependeu sinceramente e 

Talvez você ame a Deus, leia a Bíblia, ore e tente ser uma boa pessoa. Mas você realmente entre-
gou o controle de sua vida a Deus e está adorando-O como Ele ordena nas Escrituras?

por John LaBissoniere

Você Realmente Entregou  
Sua Vida Para Deus?
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realmente entregou sua vida a Deus? Será que você está adorando a 
Deus da maneira que Ele ordena nas Escrituras?

O que Jesus Cristo exige de Seus seguidores? Ele fez muitas 
declarações categóricas sobre o que esperava das pessoas. Por 
exemplo, Ele declarou: “Se guardardes os Meus mandamentos, 
permanecereis no Meu amor, do mesmo modo que Eu tenho 
guardado os mandamentos de Meu Pai e permaneço no Seu amor” 
(João 15:10).

E Cristo também disse: “Nem todo o que me diz: Senhor, Senhor! 
entrará no Reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de Meu 
Pai, que está nos céus” (Mateus 7:21). Simplesmente reivindicar 
Cristo como Senhor ou Mestre não é suficiente. Devemos viver 
como Deus nos ordena!

Quando um jovem perguntou a Jesus o que precisava fazer para 
obter a vida eterna, Jesus disse-lhe: “Se queres, porém, entrar na 
vida, guarda os mandamentos” (Mateus 19:17). Jesus então listou 
alguns dos Dez Mandamentos para deixar bem claro ao que Ele 
estava se referindo (ver versículos 18-19).

Então, se guardar os mandamentos era necessário no tempo de 
Jesus, certamente é necessário hoje em dia, visto que Deus diz: 
“Porque Eu, o Senhor, não mudo” (Malaquias 3:6). E Hebreus 13:8 
nos diz que “Jesus Cristo é o mesmo ontem, e hoje, e eternamen-
te”. Portanto, caso se considere um dos seguidores de Jesus, você 
está guardando todos os Dez Mandamentos conforme a instrução 
dEle—inclusive o Quarto Mandamento que, em Êxodo 20:8, nos 
diz para lembrar o dia de Sábado para santificá-lo?

A influência do diabo na sociedade de hoje
Essas passagens bíblicas deixam claro que a obediência a Deus 

é essencial para um cristão que vive neste mundo iníquo de hoje, 
que é extremamente manipulado por Satanás, o diabo. Muitos não 
percebem que a influência de Satanás é tão intensa “que o mundo 
todo está sob o poder do Maligno” (1 João 5:19, NVI). E Efésios 
2:2 explica ainda que Satanás influencia a mente das pessoas como 
o invisível “príncipe das potestades do ar, do espírito que, agora, 
opera nos filhos da desobediência”.

Talvez, ao ler isso, você possa pensar: “Pelo menos estou a 
salvo do diabo porque sou cristão. E, sem dúvida, como creio e  
amo Jesus, eu não estou enganado por Satanás”. Antes de estudar 
o assunto na Bíblia, eu pensava quase dessa mesma maneira. No 
entanto, aprendi que a Bíblia revela claramente esse engano, que 
toda a sociedade humana tem sido influenciada pelo diabo, e isso 
inclui as igrejas cristãs tradicionais e seus membros. E isso também 
me incluía.

Na verdade, a maioria das pessoas que professam o cristianismo 

hoje não tem ideia de que muitas das doutrinas e práticas das igrejas 
estabelecidas são incompatíveis com os verdadeiros ensinamentos 
bíblicos. Muitas ideias religiosas, crenças e observâncias de invenção 
humana, e até mesmo de origem demoníaca, são consideradas 
falsamente como “cristãs”.

O que realmente a Bíblia diz sobre mudar as leis de Deus ou a 
maneira de adorá-Lo como Ele ordena? Muitas pessoas tendem a 
pensar que podem escolher por conta própria como adorar a Deus, 
desde que sua intenção seja honrá-Lo.

Mas Deus tem um ponto de vista diferente! Porque simplesmente 
Deus não aceita um tipo de adoração que não tenha sido ordenada 
e instruída por Ele. Ele disse à antiga Israel: “Tudo o que Eu te 
ordeno observarás; nada lhe acrescentarás nem diminuirás” 
(Deuteronômio 12:32). Mas isso não impediu as pessoas daquela 
época, ou desde então, de violar as instruções de Deus. Jesus disse: 
“Mas em vão Me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos dos 
homens” (Mateus 15:9).

Entretanto, como foi possível que as verdadeiras instruções 
bíblicas pudessem ser suplantadas por ensinamentos fictícios? 
Os apóstolos de Jesus advertiram diversas vezes sobre a vinda 
de falsos mestres que, inconscientemente influenciados pelo 
diabo, promoveriam crenças seriamente falsas (2 Pedro 2:1;  
2 Coríntios 11:15).

Até o próprio Jesus advertiu veementemente a Seus discípulos 
para tomarem cuidado com o engano generalizado daqueles que 
afirmam representá-Lo (Mateus 24:4-5). E, em outra passagem,  
Ele os descreveu como lobos em pele de cordeiro (Mateus 7:15).

Analisando nossas crenças e suposições religiosas
O apóstolo Paulo disse que, embora essas fraudes pareçam 

virtuosas, na verdade, elas advêm de “falsos apóstolos [que] são 
obreiros fraudulentos, transfigurando-se em apóstolos de Cristo” 
(2 Coríntios 11:13).

Jesus disse que um grande número de pessoas presumiria que são 
verdadeiros seguidores de Cristo, mas que, na verdade, não são devido 
à sua desobediência: “Muitos Me dirão naquele Dia: Senhor, Senhor, 
não profetizamos nós em Teu nome? E, em Teu nome, não expulsamos 
demônios? E, em Teu nome, não fizemos muitas maravilhas? E, então, 
lhes direi abertamente: Nunca vos conheci; apartai-vos de Mim, vós 
que praticais a iniquidade” (Mateus 7:22-23).

Permita que a advertência de Jesus e Seus apóstolos nas passagens 
acima o motive a examinar seriamente suas crenças e suposições 
religiosas!

O que você pode fazer para garantir que não está sendo 
enganado espiritualmente? Para isso é importantíssimo estudar 
particularmente a Bíblia e obedecer cuidadosamente a todas as 
suas instruções (Salmos 119:172; Lucas 4:4; Hebreus 4:12). E isso 
inclui aceitar Jesus Cristo como seu Salvador pessoal enquanto 
busca diligentemente o Reino de Deus e Sua justiça (Gálatas 2:20; 
Mateus 6:33). Também significa viver sua vida da mesma maneira 
que Jesus viveu—guardando todos os mandamentos de Seu Pai 
(João 15:10).

E tudo isso tem muito a ver com o que a Bíblia chama de 
arrependimento (Atos 11:18; 17:30; 2 Timóteo 2:25-26). Você sabia 
que a primeira declaração registrada de Jesus no início de Seu 
ministério público foi “Arrependei-vos, porque é chegado o Reino 
dos céus”? (Ver Mateus 4:17.) Ao dizer isso, Ele estava conclamando 

Quando Deus começa a trabalhar conosco, 
começamos a ver que nosso estilo de vida, 
normal e natural—que parece bom para 
nós—não nos leva, espiritualmente, a lugar 
nenhum.
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todas as pessoas a rejeitarem a conduta pecaminosa, que a Bíblia 
define como transgressão da lei (1 João 3:4, ARA).

O arrependimento genuíno significa submeter-se a Deus em to-
dos os aspectos de nossas vidas. Isso também significa abandonar 
os falsos ensinamentos e tradições religiosas e, em vez disso, seguir 
a Palavra de Deus na prática de adoração que Ele ordena (Isaías 
55:7-9; João 4:23-24), como observar o Sábado do sétimo dia e os 
dias santos anuais de Deus.

E também envolve comunhão com outros cristãos obedientes e 
o estudo regular da Bíblia e oração. Além da importância crítica 
do arrependimento, que significa mudar a maneira como vivemos 
e abandonar nossos próprios pensamentos e caminhos egoístas 
(Filipenses 2:3).

O arrependimento: Entregar sua vida a Deus

Em suma, arrepender-se significa render-se e entregar a vida 
totalmente nas mãos de Deus. Ao fazer isso, reconhecemos que  
Ele é perfeito em conhecimento, sabedoria e autoridade e, como 
nosso Criador, mostra como devemos viver nossas vidas.

Quando Deus Pai abre nossas mentes para a verdade bíblica e 
nos concede o arrependimento, Ele nos mostra nossa verdadeira 
natureza interior. O apóstolo Paulo explicou isso da seguinte ma-
neira: “A mentalidade da carne é inimiga de Deus porque não se 
submete à lei de Deus, nem pode fazê-lo” (Romanos 8:7, NVI).

Paulo também declarou que “quem não tem o Espírito não aceita 
as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois lhe são loucura; e não é 
capaz de entendê-las, porque elas são discernidas espiritualmente” 
(1 Coríntios 2:14, NVI )

Quando Deus começa a trabalhar conosco, começamos a ver 
que nosso estilo de vida, normal e natural—que parece bom para 
nós—não nos leva, espiritualmente, a lugar nenhum. Provérbios 
14:12 diz: “Há caminho que ao homem parece direito, mas o fim 
dele são os caminhos da morte”. Deus quer que entendamos que 
“enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e perverso; 
quem o conhecerá?” (Jeremias 17:9).

Conforme mencionado anteriormente, Satanás influencia nega-
tivamente as mentes de todos os seres humanos (1 João 5:19). No 
entanto, uma pessoa a quem Deus chama ao arrependimento tem 
a magnífica oportunidade de se livrar do jugo de escravidão de 
Satanás (ver Gálatas 5:1) e passar a se submeter ao leve e agradável 
jugo de Jesus Cristo. Como Ele disse: “Tomai sobre vós o Meu 
jugo, e aprendei de Mim, que sou manso e humilde de coração, e 
encontrareis descanso para a vossa alma” (Mateus 11:29). Assim, 
por meio do arrependimento, nos colocamos nas mãos capazes 
de nosso Criador, que é a única maneira de alcançar a verdadeira 
e duradoura alegria e paz de espírito (Tiago 4:6; Filipenses 4:7).

Nossa rendição a Deus não significa de alguma forma que Ele 
está criando androides desprovidos de livre pensamento. Ele 
deseja antes que usemos nossa mente, com Sua ajuda e por meio de 

Sua Palavra, e nossa capacidade de raciocínio para compreender 
e provar em nossas próprias vidas que Seu caminho é o mais 
correto e melhor (Hebreus 4:12; Eclesiastes 7:25; Romanos 16:19). 
“O alimento sólido [verdadeiro conhecimento bíblico] é para os 
adultos que, pela prática constante, são capazes de distinguir entre 
certo e errado” (Hebreus 5:14, Nova Versão Transformadora).

Uma nova vida repleta da sublime natureza de Deus
Quando uma pessoa responde ao chamado do Pai, se arrepende 

e é batizada, ela recebe o dom da essência e do poder de Deus, 
que é o Espírito Santo (Atos 2:38). Essa pessoa então começa uma 
nova vida de crescimento espiritual na medida em que a velha e 
egoísta natureza humana vai sendo gradualmente substituída pela 
natureza altruísta e amorosa de Deus (2 Timóteo 1:6; 2 Pedro 1:4).

Essa é uma vida totalmente transformada.
Pensando nisso e em tudo o que já leu até aqui, você estaria 

disposto a examinar honestamente seus caminhos e crenças à luz 
do que descobriu nas Escrituras? Você está preparado para fazer 
mudanças em sua vida para refletir o que a Bíblia realmente diz?

É preciso uma fé genuína e coragem divina para não seguir as 
ideias e crenças do mundo ao nosso redor (Mateus 7:13). E, além 
disso, é através do chamado e intervenção de Deus em nossas vidas 
que passamos a reconhecer nossa verdadeira e inerente natureza 
pecaminosa e podemos receber o poder de mudar e agradá-Lo  
de verdade.

E, por experiência própria, eu sei que sem o chamado de Deus 
para ajudar-me a compreender essa verdade espiritual e perceber 
minha necessidade de arrependimento, eu teria permanecido 
preso a um estilo de vida egocêntrico. Ademais, graciosamente, 
Deus me mostrou uma maneira nova e melhor de viver e como 
me preparar para um futuro maravilhoso como um de Seus 
filhos imortais em Seu Reino vindouro (Romanos 2:4; Tiago 1:25; 
Apocalipse 21:7).

E, assim como fez por mim, Deus está preparado para fazer o 
mesmo por você. Ele quer ajudá-lo a compreender sua natureza e 
conceder-lhe a graça divina e a oportunidade de se arrepender de 
seus pecados e entregar totalmente sua vida a Ele em uma atitude 
de humildade e obediência.

Será que você vai atender ao chamado de Deus e permitir que 
Ele o guie? Deus aguarda sua resposta! BN

              PARA SABER MAIS

O que Deus realmente espera daqueles que afirmam adorá-Lo? 
Você pode se surpreender com a resposta e, sem dúvida, precisa 
saber disso! Baixe ou peça nosso guia de estudo bíblico gratuito 
Transformando A Sua Vida: O Processo de Conversão para descobrir 
essa verdade reveladora!

http://portugues.ucg.org/estudos

Quando Deus começa a trabalhar conosco, começamos a ver que nosso estilo de vida, normal e 
natural—que parece bom para nós—não nos leva, espiritualmente, a lugar nenhum. Provérbios 
14:12 diz: “Há caminho que ao homem parece direito, mas o fim dele são os caminhos da morte”.



Será que a nação mais poderosa do mundo—os 
Estados Unidos da América—é ignorada na profecia 
bíblica? Por que potências relativamente pequenas 
como Egito, Síria e Líbano seriam mencionadas nas 
profecias do fim dos tempos, mas não os Estados 
Unidos? E outras nações importantes de língua 
inglesa, como Reino Unido, Canadá e Austrália?

Na verdade, muitas profecias mencionam essas 
nações. Mas, sem um entendimento adequado da 
história e das Escrituras, poucos conseguem iden-
tificar esses países e descobrir o que lhes reserva o 
futuro.

Os editores de A Boa Nova produziram um guia de 

estudo bíblico surpreendente e esclarecedor, Os 
Estados Unidos e a Inglaterra na Profecia Bíblica. 
Esta publicação leva você a uma incrível jornada 
pela história e pela profecia bíblica para revelar 
uma história impressionante, mas com implicações 
preocupantes para as principais nações de língua 
inglesa.

Você não pode ficar sem essa valiosa informação!

PB2101

www.revistaboanova.org

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

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

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

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

Faça uma doação agora!                                                                                                                     

Para obter sua cópia gratuita, visite nosso site:  
portugues.ucg.org/estudos

O Que Reserva O Futuro  
Para os ESTADOS UNIDOS?

Este guia de estudo é 
gratuito. Basta solicitá-lo.  
Solicite hoje mesmo seu 

exemplar gratuito!
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