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4  •  O Grande Reinício: Aonde Isso Vai Nos Levar?
As elites mundiais estão procurando criar uma nova ordem mundial. Algo está acontecendo que surpreenderá até aqueles 
que buscam um mundo à sua própria imagem. Será um mundo que ninguém nunca imaginou. Deus diz que precisamos 
entender isso e não fazer parte desse mundo.

9  •  O Impacto das Crises em Cuba e no Haiti
As manifestações populares em Cuba e o assassinato do presidente do Haiti podem não parecer tão importantes no âmbito 
das notícias mundiais. Entretanto, essas nações caribenhas ocupam posições vitais para os interesses dos Estados Unidos e 
do mundo.

11 •   As Lições dos Ataques Terroristas de 11 de Setembro de 2001
Os devastadores ataques aos Estados Unidos em 11 de setembro de 2001 deveriam ter levado seu povo a aprender 
importantes lições. Mas será mesmo que aprendeu?

13  •  O Grande Reinício de Deus Que Transformará o Mundo! 
Temos ouvido algumas notícias a respeito de um “Grande Reinício” planejado por líderes mundiais. E não se engane, pois 
isso está em andamento. Mas um reinício muito maior está vindo de Deus — e isso mudará tudo!

17  •  Você Conhece Os Dias Santos Que Jesus Guardou?
Você sabia que a Bíblia contém um notável conhecimento que raramente é percebido pelas pessoas? Tem tudo a ver com o 
maravilhoso plano de Deus para a humanidade revelado pelas festas bíblicas que foram observadas por Jesus Cristo.
Requadro: A Verdade Sobre O Natal e o Domingo de Páscoa

20  •  Série Os Dez Mandamentos: O Terceiro Mandamento
Você é chamado a carregar o nome de Deus e refletir Seu caráter com cada pensamento, palavra e ação. Nunca abuse 
ou deturpe o nome de Deus. Em vez disso, carregue Seu nome de muitas maneiras maravilhosas que honram, exaltam, 
magnificam e glorificam a Deus Pai e nosso Senhor Jesus Cristo.

22  •  O Ganho da Perspectiva de Deus
Precisamos de um ponto de vista superior para compreender todo o contexto de nossas próprias vidas e toda a história 
humana. Então, veremos que, apesar de todas as dificuldades da vida, um grande plano e um propósito que está em 
andamento — rumo a um futuro maravilhoso com Deus.

24  •  A Falácia da Imortalidade da Alma
Muitos acreditam que a alma é imortal e que permanece consciente separada do corpo após a morte. Mas os primeiros 
reformadores Martinho Lutero e William Tyndale reconheceram o que a Bíblia ensina sobre isso — que aqueles que 
morreram não têm consciência enquanto aguardam uma futura ressurreição.

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
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Enquanto esta edição de A Boa Nova estava prestes a ser im-
pressa, as últimas tropas de soldados estadunidenses esta-
vam sendo retiradas do Afeganistão. 

Talvez nada tenha captado tanto esse momento de forma tão 
pungente do que a retirada dos Estados Unidos da imensa Base 
Aérea de Bagram, epicentro da guerra dos Estados Unidos con-
tra o Talibã e a Al-Qaeda nos últimos vinte anos. Essa base era 
praticamente uma grande cidade, que 
foi construída do zero em uma enorme 
planície a cerca de uma hora de carro de 
Cabul.

A instalação militar chegou a contar 
com pizzarias, redes de fast-food, acade-
mias com ar-condicionado, biblioteca, 
correio, um hospital com cinquenta lei-
tos e uma pista de três quilômetros de 
extensão capaz de receber dezenas de 
jatos de combate dos Estados Unidos, 
aviões de reconhecimento e grandes veí-
culos de transporte de aviões, tropas, ar-
mas e suprimentos. E, ao mesmo tempo, 
era o lar de cerca de cem mil funcionários estadunidenses.

Em um momento irônico, pouco antes do feriado de 4 de julho, 
Dia da Independência, os últimos ocupantes norte-americanos 
da base desligaram a eletricidade e foram embora. E logo 
chegaram saqueadores que, antes da chegada dos soldados 
afegãos, saquearam tudo que podiam levar. Entre os itens 
deixados para trás estavam milhares de caminhões, furgões e 
centenas de veículos blindados, além de armas e munições que 
os soldados afegãos precisariam para lutar contra o Talibã em 
batalhas iminentes.

Estrategicamente, a Base Aérea de Bagram era um recurso mi-
litar crucial, localizado a oitocentos quilômetros do Irã e a seis-
centos e cinquenta quilômetros da China, provida de pistas que 
podiam receber qualquer aeronave militar norte-americana de 
qualquer tamanho. Mas, como é o caso de muitos outros ativos 
estratégicos estadunidenses críticos nas últimas décadas, ela 
não está mais em mãos norte-americanas—e, provavelmente, 
em breve estará nas mãos dos inimigos dos Estados Unidos.

Esse é o triste fim de uma saga de vinte anos que começou 
com um bem coordenado ataque terrorista aos Estados Unidos 
em 11 de setembro de 2001. Em justa indignação, os Estados 
Unidos, com uma coalizão de aliados, foi à guerra contra gover-
nos que apoiam o terrorismo no Afeganistão e no Iraque.

Contudo, depois de vinte anos, mais de sessenta mil baixas es-
tadunidenses e uma fortuna desperdiçada de quase 6,5 trilhões 
de dólares emprestados, as forças norte-americanas se retiraram 
silenciosamente, pois a nação perdeu o desejo de lutar.

E se temos prestado atenção às notícias, provavelmente ouvi-

mos falar que agora os Estados Unidos estão enfrentando inimi-
gos mais perigosos e ameaçadores. Em 9 de junho, o presidente 
dos Estados Unidos, Joe Biden, declarou que o aquecimento 
global é “a maior ameaça que os Estados Unidos enfrentam”. 
Ironicamente, ele disse isso quando chegou à Europa em busca 
de apoio de aliados contra ataques de hackers russos que asso-
laram empresas norte-americanas e para combater o sigilo da 

China sobre as origens da Covid-19, que 
tem atormentado o mundo inteiro.

Enquanto isso, os verdadeiros adver-
sários geopolíticos dos Estados Unidos, 
como China, Rússia, Irã e Coréia do Norte, 
vêm se tornando cada vez mais perigo-
sos. Eles não estão focados em ensinar 
aos seus militares uma versão “desperta-
da” e reescrita das histórias de suas na-
ções; eles estão treinando seus soldados, 
marinheiros e pilotos para destruir e ma-
tar seus inimigos—e os Estados Unidos 
estão no topo da lista.

A incômoda verdade é que os Estados 
Unidos perderam outra guerra e, aparentemente, não ficaram 
mais sensatos. A última guerra significativa que os Estados Uni-
dos realmente venceram foi a Segunda Guerra Mundial, há mais 
de setenta e cinco anos. Os Estados Unidos lutaram na Coréia, 
mas não venceram e tiveram que aceitar uma trégua, e deixaram 
dezenas de milhares de soldados ali por dois terços de século. 
O Vietnã foi uma derrota terrível que custou quase sessenta mil 
vidas estadunidenses e, após a retirada dos Estados Unidos, os 
comunistas no Vietnã e no Camboja assassinaram cerca de 1,5 
milhão de pessoas de seu próprio povo. Os Estados Unidos e seus 
aliados derrotaram o Iraque na primeira Guerra do Golfo depois 
que o Iraque invadiu o Kuwait, mas Saddam Hussein foi deixado 
no poder, levando à uma segunda guerra no Iraque e outra lenta 
e dolorosa retirada das forças norte-americanas, a ser concluída 
até o final deste ano. A loucura reina nos corredores do poder.

Essas guerras custaram trilhões de dólares e mais de cem mil 
vidas norte-americanas. E o que temos a dizer a respeito disso?

Nosso mundo está mudando diante de nossos olhos e de ma-
neiras extremamente perigosas para a atual ordem mundial e, 
particularmente, para os Estados Unidos. Você precisa entender 
o motivo de tudo isso. Então, não deixe de ler os artigos desta 
edição e continue lendo a revista A Boa Nova para seguir enten-
dendo essas mudanças no mundo! BN

editorial

Scott Ashley 
Editor-chefe

O Futuro Incerto dos Estados Unidos

Soldados afegãos inspecionam alguns dos milhares de veículos 
americanos abandonados na retirada americana da Base Aérea 
de Bagram, afeganistão, em julho de 2021.
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Jeremias se achava muito jovem para se tornar um profeta. 
Deus havia lhe dito que antes de seu nascimento ele já estava 
destinado a levar as palavras de Deus às nações. Como 

poderia ele, um filho de um sacerdote de uma aldeia inexpressiva, 
pronunciar a palavra de Deus para sua própria nação de Judá—
muito menos para nações ainda maiores?

Deus disse a Jeremias para não se ater à sua idade, mas para se 
concentrar no poder divino que o apoiaria para que cumprisse a 
missão ordenada por Ele. Então, Deus disse-lhe: “Eis que ponho 
na tua boca as Minhas palavras. Olha que hoje te constituo sobre 
as nações e sobre os reinos, para arrancares e derribares, para 
destruíres e arruinares e também para edificares e para plantares” 
(Jeremias 1:9-10).

Deus realmente cumpriu isso durante as quatro décadas de 
ministério de Jeremias. O poderoso império assírio entrou 
em colapso. O Egito retrocedeu ainda mais, tornando-se uma 
potência secundária. Judá cairia ante a Babilônia, o único império 

cuja linhagem seria levada para o oeste, onde ressurgiria no  
Império Romano.

A era de Jeremias foi um tempo de reforma e reinício. Uma era 
estava terminando neste mundo antigo. As pessoas temiam pelo 
futuro. Tudo que era familiar estava mudando. Os velhos hábitos 
estavam sendo varridos. Os reis e líderes procuraram reviver 
as culturas e as glórias do passado. O rei assírio Assurbanipal 
ordenou que textos antigos fossem copiados e preservados em sua 
biblioteca em Nínive. Havia um desejo nostálgico de um retorno 
ao passado, a uma época mais “normal”, em que os homens 
estavam seguros de sua fé e de sua identidade.

Os eventos desse período do fim do século VII e início do 
século VI a.C. oferecem um prisma através do qual podemos 
compreender o que está acontecendo agora nas primeiras décadas 
do século XXI. Nossa época está caracterizada pela turbulência 
e pela mudança acelerada devido a recente pandemia global e a 
crescente agitação social mundial. Em poucas ocasiões na história, 

As elites mundiais estão procurando criar uma nova ordem mundial. Algo está acontecendo que 
surpreenderá até aqueles que buscam um mundo à sua própria imagem. Será um mundo que 

ninguém nunca imaginou. Deus diz que precisamos entender isso e não fazer parte desse mundo.
por Darris McNeely

notÍcias Mundiais  
e a Profecia

O Grande  
Reinício
Aonde Isso  

Vai Nos Levar?
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tantas correntes de transformação da civilização se juntaram em 
um só momento!

As origens desse “grande reinício”
O mundo está sendo abalado por grandes mudanças na tecnolo-

gia, na política, na economia, em assuntos ambientais e mudanças 
sociais e culturais, todas remodelando nossa visão da história e da 
realidade. Essas ideias estão se espalhando pelo mundo. As mu-
danças que estamos experimentando são como o deslocamento 
das placas tectônicas da Terra, que criam um movimento sísmico 
de eventos no cenário mundial.

Talvez seja tentador e tranquilizador pensar que isso é normal 
ou que o mundo vai voltar ao normal. Mas já estamos vendo 
ideias sendo adotadas que visam ter um mundo muito diferente 
da antiga ordem mundial que prevaleceu desde o fim da Segunda  
Guerra Mundial.

Alguns estão pedindo abertamente por um “grande reinício” 
da ordem mundial. O termo “grande reinício” foi adotado pelo 
Fórum Econômico Mundial. Seu fundador, Klaus Schwab, 
publicou um livro no ano passado intitulado Covid-19: The 
Great Reset (Covid-19: O Grande Reinício, em inglês). Embora 
o livro tenha sido escrito em 2020, seis meses após o início da 
pandemia, ele previu um mundo pós-pandêmico onde as nações 
trabalhariam em estreita colaboração para resolver os problemas 
que a humanidade enfrenta.

O Fórum Econômico Mundial organiza anualmente um 
encontro de líderes da elite dos negócios, do governo e da cultura 
em Davos, Suíça. Essa reunião sempre atraiu a atenção e muita 
suspeita de teóricos da conspiração global que veem esse encontro 
como uma cúpula global de pessoas que planejam dominar o 
mundo.

Obviamente, essas teorias são facilmente descartadas, e real-
mente a maioria delas deveria mesmo ser rejeitadas. Mas o fato é 
que esses líderes empresariais, a mídia e o governo já comandam 
grande parte do mundo. Eles são os influenciadores, os líderes e 
criadores de conteúdo de entretenimento, educação e mídia. Eles 
detêm imenso poder, influência e riqueza. E muitos deles estão 
procurando trazer grandes mudanças ao mundo.

O fato é que esse grupo existe, e aqueles que o compõem pensam 
em maneiras de criar um mundo bem diferente do atual—mais 
parecido com uma entidade global. A palavra transnacional é 
usada para descrever um mundo que muitos gostariam de ver 
surgir no futuro. Um mundo transnacional com menos fronteiras, 
menos nacionalismo e uma estrutura governamental singular 
que, na visão desse grupo, seria o caminho para um mundo de 
igualdade, paz e fraternidade.

O transnacionalismo não é algo novo. Ele já existe há muito 
tempo. Desde o fim da Segunda Guerra Mundial e a criação da 
Organização das Nações Unidas, um reinício transnacional no 
mundo tem avançado implacavelmente. A Organização Mundial 
da Saúde, o Banco Mundial e a Corte Internacional de Justiça de 
Haia e muitos outros organismos globais foram formados para 
promover a unidade, a paz e a estabilidade para evitar outra guerra 
mundial, que devastou o mundo duas vezes no século vinte.

Além de Donald Trump, a maioria dos presidentes dos 
Estados Unidos e suas administrações nesse período apoiaram, 
em diferentes graus, essa visão de um mundo transnacional. O 

Departamento de Estado dos Estados Unidos tem trabalhado para 
promover uma integração estreita entre a política norte-americana 
e os objetivos da comunidade internacional. O ex-presidente 
George H.W. Bush foi um importante fomentador da ordem 
mundial transnacional. As ações dele após a queda da Cortina de 
Ferro e o colapso da União Soviética prepararam o cenário para a 
atual ordem mundial.

O reordenamento do mundo e de nosso estilo de vida
O fato é que os homens mais ricos e poderosos do mundo estão 

interessados em redefinir o mundo e a maneira como vivemos.  
O que eles dizem a esse respeito disso é muito relevante.  
E devemos prestar atenção às palavras deles. Com isso em 
mente, eu li o livro de Klaus Schwab, coescrito pelo economista 
Thierry Malleret. Esse livro (Covid-19: The Great Reset) é vago e 
superficial e detalha muito pouco os planos para um “reinício”. Ele 
não é exatamente um manifesto minucioso de uma ordem global 
para dominar o mundo.

A ótica pela qual deve ser vista esse livro, e outros que defendem 
a mesma ideia, é a do entendimento fundamental de que essa elite 
global é transnacionalista, ou seja, sem lealdade a qualquer país. 
Eles veem os Estados-nações e as fronteiras como obstáculos que 
precisam ser removidos.

Então, na opinião deles, os governos nacionais são relíquias de 
uma era passada que precisa desaparecer. Os Estados-nações são 
locais convenientes onde operações globais como a Coca-Cola,  
a Amazon ou a Apple existem para servir à comunidade mundial.

As referências a um “pacto social” entre o indivíduo e o Estado 
argumentam que o Estado falhou em garantir justiça, equidade 
e liberdade para todos os povos e raças. Citando o movimento 
Vidas Negras Importam e a revolução do gênero sexual como 
exemplos, os autores argumentam que os governos existentes não 
cumpriram suas promessas e carecem de ideias e políticas para 
enfrentar os desafios da revolta e das manifestações populares nos 
Estados Unidos e em outros lugares. A necessidade de um novo 
pacto social está implícita, mas sem especificar ou definir como 
seria esse novo pacto.

O fim da hegemonia dos Estados Unidos no mundo

Um tema que sempre aparece nesse livro é o fim da era dos 
Estados Unidos como líder mundial. Uma citação desse livro afirma 
o seguinte: “O poder e a prosperidade dos Estados Unidos foram 
construídos e potencializados pela confiança global no dólar 

A América está num momento crítico 
de sua história. Está debilitada por 
pecados nacionais e desafiada por 
aqueles que trabalham para derrubar 
a ordem mundial atual.
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e pela disposição das outras nações e empresas estrangeiras em 
mantê-lo, na maioria das vezes, na forma de títulos do governo 
norte-americano. Isso permitiu que os Estados Unidos fizessem 
empréstimos baratos no exterior e se beneficiassem de baixas taxas 
de juros no país, o que por sua vez permitiu que os estadunidenses 
consumissem além de sua capacidade de pagar”.

Isso foi escrito logo após o primeiro pacote econômico do 
governo votado pelo Congresso para lidar com as consequências 
econômicas da pandemia. Desde então, outros trilhões de dólares 
despejados na economia, aumentando a dívida externa dos 
Estados Unidos para cerca de trinta trilhões de dólares.

Schwab e Malleret mostraram corretamente que isso é 
insustentável. Até mesmo os governos e os bancos estrangeiros, 
que confiam que os Estados Unidos podem pagar essa dívida, têm 
seus limites. Então, eles concluem: “Essa vereda insustentável vai 
piorar na era pós-pandemia e pós-resgate. Esse argumento sugere 
que algo importante terá, portanto, que mudar, seja por meio da 
diminuição de um papel geopolítico ou dos aumentos de impostos, 
ou ambos, caso contrário, o crescimento do déficit atingirá um 
limite que extrapola a disposição dos investidores estrangeiros de 
financiá-lo”.

Uma ideia central básica para qualquer “reinício” seria a substi-
tuição dos Estados Unidos na liderança mundial. Sem dúvida, esse 
livro prevê esse futuro global. E é um recurso condizente com a 
maioria dos esforços que defendem um reinício mundial.

A verdade é que os Estados Unidos têm muitos problemas—e 
todos eles são sérios e qualquer um deles poderia levar a um 
colapso do seu atual protagonismo mundial. Um exemplo disso é 
o aumento de sua dívida externa. Hoje em dia, os Estados Unidos 
estão em uma insustentável farra de gastos sem precedentes. E há 
cada vez mais alertas de que a inflação vai subir à medida que 
houver mais disponibilidade de dólares e menos mercadorias 
disponíveis. A dívida que os Estados Unidos estão acumulando 
está sendo financiada por outros países. Contudo, chegará um dia 
de ajuste de contas. A questão é quando isso vai acontecer.

Enquanto esse dia não chega, os Estados Unidos continuam 
sendo a maior economia do mundo e também a mais poderosa 
força militar do planeta. A marinha dos Estados Unidos tem 
mantido a paz em todas as rotas marítimas do mundo.

Entretanto, hoje em dia, os Estados Unidos estão profundamente 
divididos político e culturalmente. Pois, décadas de abandono 
social resultaram em uma ideologia arraigada que busca reescrever 
o pacto social dos Estados Unidos. Os esforços para lançar suas 
bases exclusivamente na escravidão e na injustiça criaram raízes. 
O ensino da teoria crítica de raça busca dividir e realinhar a forma 
como as pessoas veem umas às outras através da ótica de ideias 
raciais improváveis e maliciosas.

Uma mudança já em curso
A ideia de um grande reinício já está em curso e está bem avançada 

nos Estados Unidos. Ela apenas é identificada com outros rótulos. 
Se essas ideias impulsionadas pela educação, pelo governo e pela 
mídia levarem a nação ao resultado desejado, em poucos anos a 
nação estaria irreconhecível. E isso não é uma conspiração, mas 
a realidade que vem da leitura dos sites de diversas organizações 
envolvidas nesse esforço para redefinir os Estados Unidos.

E nossos leitores precisam entender claramente nossa posição.  

Os Estados Unidos estão em um momento bem crítico, e 
talvez o mais perigoso de sua história. Embora ainda seja o 
país que tem liderança global em todos os campos, do político 
ao militar, os Estados Unidos têm sido prejudicados por seus 
próprios pecados nacionais enquanto enfrenta um mundo em 
transformação, liderado por oponentes que desejam mudar a atual 
ordem mundial e assumir essa liderança. A China é o principal 
candidato, enquanto outros países, como a Rússia, interferem de 
maneiras críticas (como no caso do cyberhacking) e representam 
perigos iminentes. Ademais, outras potências regionais, como 
a Turquia e o Irã, buscam moldar o futuro do Oriente Médio. 

Sem dúvida, a propagação dessa ideia de um grande reinício têm 
como objetivo formar  uma nova ordem mundial. Para contrapor-
se à influência dos Estados Unidos, eles apoiam o antigo objetivo 
da China de se tornar a potência mundial dominante, alcançando 
sua suposta legítima posição de cultura superior. Enquanto isso, 
a União Europeia tem uma missão semelhante de moldar um 
mundo de acordo com sua cultura e visão históricas.

Nosso mundo está prestes a ver uma mudança nessa balança de 
poder nos próximos anos—talvez em um futuro bem próximo. 
Provavelmente, a pandemia do novo coronavírus será vista como 
uma espécie de introdução a esse novo mundo. Historicamente, as 
pandemias têm redefinido a ordem mundial. A praga que devas-
tou Constantinopla em meados do século seis é um exemplo disso. 
E o impacto dela determinou o futuro da Europa e do Oriente Mé-
dio no período após o colapso do Império Romano do Ocidente.

Entretanto, o que especialistas, líderes e aqueles que buscam criar 
uma nova ordem mundial não sabem nem entendem é o ponto de 
vista de Deus, revelado na Bíblia. A Palavra de Deus inspirada ex-
põe o plano dEle através dos tempos—que inclui não apenas a his-
tória da salvação, mas o mapa da história mundial desde o início 
até sua conclusão. Uma compreensão completa do que começa em 
Gênesis e termina no livro de Apocalipse traz a dimensão crítica 
que falta sobre a história divinamente guiada, também conhecida 
como profecia.

Os historiadores e os teóricos políticos têm analisado a história 
e fazem previsões com base no poder e no que está manifesto.  
A história retrospectiva facilmente assistiu a ascensão do Egito, 
de Roma, da França, da Rússia, da Grã-Bretanha e dos Estados 
Unidos como potências dominantes. Muitos fatores como 
geografia, tecnologia, ciência e avanço tecnológico podem explicar 
o surgimento das grandes potências do passado. Mas isso, por si 
só, não explica por que algumas delas prosperaram e outras não.

notÍcias Mundiais  
e a Profecia

O livro de Apocalipse descreve os 
estágios finais do grande reinício por 
vir — a ascensão de uma coalizão de 
nações em um sistema que a Bíblia 
rotula como "Babilônia".
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Por exemplo, por que no século cinco, os nômades hunos 
não invadiram completamente o antigo Império Romano e o 
mundo não testemunhou uma longa linhagem de imperadores 
descendentes de Átila? E por que, no século quinze, a China não 
saiu de sua fortaleza asiática para dominar as potências europeias e 
difundir sua cultura para terras longínquas? E quem teria previsto 
que no início do século sete uma religião mundial dominante 
surgiria das areias da Arábia para propagar sua influência sobre as 
antigas terras da Babilônia, Pérsia, Grécia e Roma?

A história vista por outra ótica

Será que a história poderia ser vista por outra ótica? Certamen-
te. Agora mesmo você está lendo de uma fonte que considera a 
perspectiva da Bíblia para entender por que o mundo é assim e 
por que algumas nações têm quase tudo e outras quase nada.

Há uma maneira de você entender por que impérios surgiram e 
caíram ao longo dos tempos e por que o mundo atual está à beira 
de um reinício que será muito maior do que imaginam aqueles que 
atuam persistentemente para que isso se torne realidade. A Bíblia 
mostra por que há injustiça, racismo e governos fracassados, que 
mantêm seus cidadãos escravizados a sistemas que os privam da 
liberdade, da educação adequada, de oportunidades econômicas, 
de assistência médica e do conhecimento sobre os valores corretos. 
Ela também mostra a origem de um futuro reinício mundial, 
diferente de qualquer outro planejado ou buscado pelas elites  
do mundo.

O livro de Apocalipse é uma mensagem profética de Jesus Cristo 
para o mundo moderno. Ele é um comentário apurado sobre 
temas espirituais, políticos e humanos. E também nos mostra que 

uma futura superpotência mundial dominará, 
por um breve período, o mundo com o intuito 
de gerar prosperidade e trazer um tempo de paz 
e estabilidade que surpreenderá a todos. Ela é 
chamada nas Escrituras pelo nome de Babilônia, 
a Grande.

Ela vai criar uma ilusão atraente que envolve 
espiritualidade, prosperidade econômica e paz 
entre as nações. As imagens do capítulo dezessete 
de Apocalipse mostram uma mulher vestida de 
escarlate montada em uma besta fantástica com 
várias cabeças e chifres. Esta é a imagem de uma 
igreja, aliada ao poder do Estado, que controla 
os eventos mundiais do fim dos tempos. Os 
líderes mundiais vão cooperar com essa mulher, 
um símbolo de autoridade espiritual mundial, 
a ponto de não poderem ver, falar, pensar ou 
agir com sabedoria, prudência e verdade. Isso é 
o que significa aqui cometer “prostituição” e “se 
embebedaram com o vinho da sua prostituição” 
(Apocalipse 17:1-6).

E o que acontece nos versículos 12-13 é muito 
importante para nossa análise sobre esse grande 
reinício: “E os dez chifres que viste são dez reis, 
que ainda não receberam o reino, mas receberão o 
poder como reis por uma hora, juntamente com a 
besta. Estes têm um mesmo intento e entregarão o 
seu poder e autoridade à besta”.

Aqui se descreve uma época em que os líderes mundiais vão 
entregar sua soberania nacional a um governo supranacional que 
garantirá a ordem mundial em um tempo de crise que ameaça 
colapsar todo o mundo. Então, surgirá um líder com ideias e um 
plano à frente dessa aliança geopolítica e oferecerá um futuro 
promissor aos cidadãos do mundo. Ele vai ajudar a todos nesses 
tempos difíceis. Portanto, continuará existindo o estilo de vida 
desejado por todos. Esse grande reinício foi predito por Jesus 
Cristo na Bíblia.

Desde o início da pandemia do novo coronavírus, através das 
ações dos governos, temos visto os contornos desse último sistema 
mundial tomando forma. Através de uma análise cuidadosa e do 
entendimento correto do que dizem as Escrituras é possível dis-
cernir a forma dessa nova ordem emergente.

Entender precisamente o que está acontecendo

O livro de Apocalipse descreve um tempo em que as nações as-
sociam seu poder com um sistema mundial que realizará um an-
tigo sonho de “construir uma cidade, com uma torre que alcance 
os céus” (Gênesis 11:4, NVI). A tecnologia promete não apenas 
um mundo conveniente e conectado, mas também a esperança de 
uma vida longa e talvez até mesmo imortal por meio do avanço da 
medicina. A capacidade de explorar o espaço e estender o alcance 
da civilização humana parece mais próxima da realidade.

O desenvolvimento econômico mundial tem avançado e os bens 
e serviços da comunidade global são levados celeremente por mar 
e por terra, trazendo riqueza para empresas multinacionais e um 
aumento do padrão de vida para grande parte do mundo. O capí-ke
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tulo dezoito de Apocalipse descreve tal cena quando mostra mer-
cadorias sendo enviadas por todo o mundo sob a orientação da 
estrutura governante dessa Babilônia do tempo do fim. E já vemos 
isso acontecendo hoje em dia. Mas aqui se descreve algo muito 
maior: “E todos os capitães dos navios mercantes, e também seus 
passageiros, marinheiros e tripulantes, ficarão de longe” (Apoca-
lipse 18:17, Nova Versão Transformadora).

E tem havido uma pressão implacável para uma mudança a uma 
economia global mais integrada. A maioria das empresas multina-
cionais não se considera mais como grandes empresas nacionais. 
Elas têm escritórios em todo o mundo e empregam pessoas de 
todas as nacionalidades. Hoje em dia vemos call centers que aten-
dem clientes a partir da Índia e também reuniões virtuais rotinei-
ras que envolvem empregados de empresas de vários continentes. 
Portanto, mudar para um padrão global de câmbio e governança 
seria apenas um passo perfeitamente lógico.

A lealdade tem se inclinado cada vez mais para uma ordem glo-
bal que defende valores universais que se apliquem a todas as pes-
soas, independentemente de sua identidade sexual ou de gênero, 
raça, etnia ou nacionalidade. Qualquer distinção que não corres-
ponda à essa norma global em evolução é considerada regressiva, 
detestável e discriminatória.

Agora estamos vendo atitudes e valores acomodados para acei-
tar como normal a agenda LGBTQ+. Também vemos isso no 
condicionamento por trás da teoria crítica da raça. Vemos isso na 
reformulação da história nacional. E, nos Estados Unidos, se um 
número suficiente de jovens da próxima geração puder ser persua-
dido de que não vale a pena salvar a história do país, um objetivo 
significativo será alcançado. Então, será fácil descartar a nação 
como excepcional e uma bênção e abraçar uma narrativa diferente 
como parte de uma ordem global que promete liberdade, justiça e 
autonomia para que todos possam viver e agir como quiserem—
obviamente, dentro do limite de suas leis.

Não pense que isso não pode acontecer
Será que tudo isso soa impossível? Será que isso nunca poderá 

acontecer? É importante levar em conta a rapidez com que o mundo 
aceitou os lockdowns em março de 2020 por causa dessa pandemia.

Em questão de dias, as escolas e todos os comércios, exceto os 
essenciais, fecharam, os eventos esportivos profissionais foram 
suspensos e as pessoas começaram a trabalhar em home office.  
E não houve nenhuma votação e qualquer debate terminou antes 
mesmo de começar de fato, e o novo normal se tornou normal.

A ideia de “duas semanas para achatar a curva” e do uso de 
máscara apenas temporário se transformou em um ano e meio (em 
alguns lugares mais ainda) de distúrbios no país. E já no segundo 

semestre de 2020, muitos estavam cansados, e alguns estados 
reabriram aos poucos apenas para fechar novamente se houvesse 
aumento do número de casos. Contudo, somente em meados de 
2021 grande parte do mundo retomou as viagens domésticas, mas 
manteve a proibição para viagens internacionais. E agora já vemos 
apelos para fazer tudo de novo.

E muitos ficaram estupefatos com a natureza desse lockdown 
mundial e seu impacto na cultura, que afetou e mudou muitos 
relacionamentos. Houve um aumento no nível de ansiedade em 
todas as faixas etárias. O abuso de drogas e as mortes por overdo-
se dispararam. O impacto do que aconteceu levará anos para ser 
compreendido. Entretanto, tudo isso aconteceu rapidamente, e a 
maioria das pessoas cooperou em nome da ciência, da segurança 
sanitária e do bem comum. Agora imagine qual será a reação a 
outra calamidade no futuro.

Como vimos, os governos decretaram e a sociedade obedeceu— 
e muitas pessoas sofreram prejuízos. E, certamente, tudo isso ain-
da não acabou. Os eventos descritos no Apocalipse acontecerão 
por meio de decreto governamental. O mundo inteiro passará por 
um reinício e logo todos vão entender que caíram em uma arma-
dilha, um precipício de aflição, assim que Satanás perceber que 
tem pouquíssimo tempo para reinar sobre os reinos deste mundo.

O livro de Apocalipse descreve esse último grande reinício— 
a ascensão de uma coalizão de nações sob um sistema que a 
Bíblia rotula como “Babilônia”. Por um tempo, tudo vai parecer 
bem. Embora o mundo venha a exaltar esse futuro sistema e se 
beneficiar dessa cooperação econômica, este rejeitará todos os 
servos de Deus que testemunharem contra ele e resistirem a se 
submeter à marca de sua autoridade. 

Estamos vivendo um momento da história e da profecia como 
aquele da época do profeta Jeremias. As mensagens de Jeremias 
foram para as nações que estavam sendo erradicadas e derrocadas. 
A velha ordem estava sendo redefinida em uma época de ascensão 
e queda de poderes. A Babilônia surgiu para conduzir e estabelecer 
o padrão de uma ordem mundial que perdurou até os tempos 
modernos.

Estamos vendo o surgimento do último reavivamento desse 
antigo sistema que desafia o propósito e os planos do Deus 
vivo. Espero que todos nós tenhamos olhos para ver o que está 
acontecendo hoje!

Felizmente, o livro de Apocalipse também mostra que o mundo 
não será abandonado nesses vindouros tempos sombrios, pois Deus 
tem Seu próprio futuro grande reinício, que é muito maior que esse 
idealizado pelos homens—o maior reinício de todos os tempos, que 
ocorrerá no retorno de Jesus Cristo e no estabelecimento do Reino 
de Deus sobre todas as nações (ver “O Grande Reinício de Deus 
Que Transformará o Mundo!”, começando na página 13). Oremos 
para que esse reinício definitivo do mundo venha logo! BN

notÍcias Mundiais  
e a Profecia

              PARA SABER MAIS

Vivemos em um mundo que está mudando rapidamente diante de 
nossos olhos. O que isso significa? E em que estamos nos transfor-
mando? Você precisa saber! Baixe ou solicite nosso revelante guia de 
estudo bíblico "O Livro de Apocalipse Revelado". Uma cópia grátis está 
esperando por você!

http://portugues.ucg.org/estudos

Estamos vendo um início de um 
renascimento final deste antigo 
sistema que desafia o propósito e os 
planos de Deus.
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Desde a formulação, em 1823, da Doutrina Monroe (chamada 
assim em homenagem ao Presidente James Monroe), 
geralmente, os Estados Unidos consideram a influência 

de qualquer outra grande potência no hemisfério ocidental como 
indesejável—países vizinhos que causam impacto nos interesses dos 
Estados Unidos.

As recentes manifestações em Cuba e um assassinato político no 
Haiti chamam nossa atenção para essas duas nações caribenhas e sua 
importância estratégica para o equilíbrio do poder mundial. Caso 
uma grande potência externa ganhe influência ou, 
pior, algum nível de controle sobre esses dois paí-
ses, isso representaria uma grave ameaça aos Esta-
dos Unidos. E uma dinâmica pouco compreendida 
da geopolítica bíblica também sofreria mudanças. 
Vejamos o que está acontecendo para entender por 
que isso é importante em termos mundiais.

Manifestações em Cuba
Em julho, houve grandes manifestações em 

vinte cidades cubanas. Desde 1959, Cuba é go-
vernada por uma ditadura socialista instau-
rada por Fidel Castro, agora nas mãos de seus 
sucessores. O que era uma nação insular prós-
pera na década de 1950 hoje é um país falido,  
empobrecido e dirigido por uma elite corrupta.

“Todos os dados disponíveis... mostram que 
antes de Castro assumir o poder, Cuba estava 
longe de estar em uma situação desastrosa.  
Em 1958, a renda per capita cubana era o dobro da 
Espanha e do Japão. Cuba tinha mais médicos e dentistas per capita 
do que a Grã-Bretanha. Cuba tinha a segunda per capita da América 
Latina e seus cidadãos possuíam automóveis e telefones, além de ser 
o país latino-americano com mais aparelhos de televisão. Os cubanos 
podiam entrar e sair do país livremente” (Guy Milliere,“ The Cuban 
People Deserve Freedom: Where Is the US Help?” [O Povo Cubano 
Merece Liberdade: Onde Está a Ajuda dos Estados Unidos?] Gatestone 
Institute, 25 de julho de 2021).

A reação do governo aos recentes protestos foi rápida. O acesso à 
Internet foi restringido juntamente com um apagão de notícias. Uma 
tampa foi colocada em um caldeirão fervente e as informações demo-
raram a surgir. As percepções de Cuba são desiguais e distorcidas pela 
desinformação e falta de liberdade, além de que o contato entre Cuba e 
os Estados Unidos tem sido reduzido ao mínimo possível.

Embora essa nação esteja a apenas cento e sessenta quilômetros 
da costa da Flórida, as viagens para ali são restritas. Os refugiados 
cubanos têm uma forte presença na Flórida e também no restante 

dos Estados Unidos. Os baby boomers lembram dessa cercania como 
uma preocupação do passado, particularmente na Crise dos Mísseis 
Cubanos de 1962, quando a União Soviética liderada pela Rússia 
colocou mísseis nucleares na ilha. O impasse de tudo isso levou as duas 
superpotências nucleares ao limite, resultando no clássico exemplo das 
hostilidades da Guerra Fria.

Hoje em dia, tornou-se popular criticar e culpar a política dos 
Estados Unidos pela pobreza de Cuba por conta do embargo  
norte-americano de bens e serviços ao longo de décadas. Porém, há 

muito mais  história além disso. Cuba é livre para fazer comércio com 
qualquer outra nação. Quando a União Soviética entrou em colapso, 
a Rússia parou de enviar ajuda para Cuba. A Venezuela interveio e 
por muitos anos usou a renda de seus ricos depósitos de petróleo para 
financiar Cuba.

O fracassado governo comunista e socialista de Cuba é o culpado da 
atual pobreza do país. Os cidadãos estão nas ruas porque sofrem com 
o fracasso do governo e de líderes corruptos. A vida em Cuba é uma 
experiência dolorosa. A nação está presa em um túnel do tempo.

A importância da localização 
Quando vemos o mapa de Cuba, percebemos que naquela área se 

encontra o caminho de entrada e saída do Golfo do México. E os dois 
portos mais importantes dos Estados Unidos, Houston e New Orleans, 
dependem da livre navegação nessas águas. A liberdade de navegar 
nesta área sempre foi vital para os interesses econômicos e de seguran-
ça dos Estados Unidos.

As manifestações populares em Cuba e o assassinato do presidente do Haiti podem não parecer 
tão importantes no âmbito das notícias mundiais. Entretanto, essas nações caribenhas ocupam 

posições vitais para os interesses dos Estados Unidos e do mundo.
por Darris McNeely

O Impacto das Crises em Cuba e no Haiti 
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Essa passagem vital em Cuba, um “ponto de estrangulamento”, 
contém esses dois estreitos devido a sua localização. Qualquer 
potência hostil que dominar essa ilha passa a ter um controle 
estratégico sobre o poder norte-americano. Desde o início do século 
dezenove, os líderes estadunidenses tinham essa preocupação, e 
com razão, de que potências europeias (Grã-Bretanha, Espanha, 
França e Rússia) pudessem obter uma vantagem ao controlar 
Cuba e esses estreitos. Por isso, os Estados Unidos elaboraram a  
Doutrina Monroe.

O Haiti tem uma localização similar 
Ao mesmo tempo em que Cuba passava por manifestações popu-

lares, o Haiti, a nação mais pobre e calamitosa dos países caribenhos, 
foi abalada pelo assassinato de seu presidente, Jovenel Moise. Homens 
armados entraram na casa presidencial e atiraram doze vezes nele e 
feriram sua esposa, trazendo mais instabilidade e turbulência a essa 
nação pobre. O presidente Jovenel Moise não era um líder popular, 
como a maioria dos presidentes haitianos, e não houve lamento por 
sua morte, embora isso tenha causado um vácuo de poder.

O Haiti já foi chamado de “a joia das Antilhas”, e seus recur-
sos o tornou uma das ilhas mais ricas do mundo. Ali se produzia  
cana-de-açúcar, café, algodão, arroz e rum. O país também serviu de 
porto para o manancial recursos da América Central e do Sul.

Em 1802, uma revolta de escravos no Haiti contra o domínio 
francês levou à criação de uma nação independente governada por  
ex-escravos. Os franceses tiveram que recuar ao enfrentar a febre 
amarela e a liderança astuta de escravos revoltados. A perda do controle 
do Haiti foi um fator primordial na decisão de Napoleão de abandonar 
o hemisfério e vender o vasto território do Novo Mundo da França 
aos Estados Unidos, o que se tornou a maior barganha imobiliária da 
história—a Compra da Louisiana.

Desde então, a nação passou por um longo declínio em direção à 
cleptocracia. Atualmente, o Haiti é um Estado falido. O fracasso dessa 
nação ocorreu por causa de seus próprios líderes e também por ações 
de potências estrangeiras. Até hoje não surgiu nenhum líder com visão, 
sabedoria ou alguma habilidade para assumir o controle efetivo da 
nação e conduzir seu povo a uma melhora de vida. Essa é a persistente 
tragédia do Haiti.

O perigo de interferências externas
Se Cuba ou o Haiti cair nas mãos de uma nação hostil aos interes-

ses dos Estados Unidos, isso pode inclinar a balança do poder mun-
dial. Ademais, é de conhecimento público que a China está atuando 
em Cuba, construindo ali uma infraestrutura de telecomunicações.  
A China tem se envolvido no mundo todo como parte de seu esforço 
para projetar influência e poder.

A China não esconde sua intenção de substituir os Estados Unidos 
como a principal potência mundial, e seu plano está indo bem. Porém, 
a China não quer se envolver em uma guerra direta com os Estados 
Unidos. O resultado disso seria incerto e ela não está disposta a correr 
esse risco. Além de continuar reforçando seu poderoso exército  e 
marinha, a China projeta poder de outras maneiras. Através de 
empréstimos e investindo em tecnologia e infraestrutura pesada 
em países pobres como Cuba. Assim, ela conquista uma importante 
presença, embora nem sempre grande o suficiente para assumir 
efetivamente o controle.

Se os chineses assumissem o controle de uma ilha estrategicamente 

crucial como Cuba ou Haiti—e, no momento, não temos evidências 
de que eles estão tentando fazer isso—isso pode ter uma posição ne-
gocial para propor uma mudança na estrutura de poder. E se os líderes 
cubanos decidirem que precisam de um novo “patrono” que possa for-
necer o dinheiro e a tecnologia que necessitam, talvez a China poderá 
se prontificar a isso. O controle da presença chinesa em Cuba ou em 
qualquer outro local do hemisfério ocidental desafiaria o equilíbrio de 
poder e, particularmente, o papel dos Estados Unidos como potên-
cia regional e mundial. É por isso que as manifestações em Cuba e no 
Haiti é algo que os Estados Unidos e o mundo precisam estar atentos.

 “A Doutrina Abraâmica”
A posição mundial histórica dos Estados Unidos é parte de um pro-

pósito maior conectado às promessas que Deus fez ao patriarca bíblico 
Abraão. Porque Abraão obedeceu a Deus, uma aliança foi estabelecida 
em que o nome dele seria grande e seus descendentes se tornariam 
uma grande nação e uma bênção. Deus prometeu que todas as nações 
da Terra seriam abençoadas por meio de Abraão (Gênesis 12:1-3).

Essa bênção espiritual e física multifacetada foi levada ao mundo 
moderno e continua ativa e vigente. Jesus Cristo, a última Semente 
ou descendente de Abraão, é o meio para a salvação espiritual de 
todos os povos agora e no futuro. A dimensão física dessa bênção 
da aliança é encontrada nos tempos modernos principalmente nas 
nações de língua inglesa, das quais os Estados Unidos agora é o líder.  
(Para mais informações, leia nosso guia de estudo bíblico gratuito 
oferecido abaixo).

Uma dimensão importante dessa promessa pode ser encontrada 
em Gênesis 22:17, onde Deus disse que os descendentes de Abraão 
possuiriam “a porta dos seus inimigos” (ver também Gênesis 24:60). 
Historicamente entendidos como locais geográficos vitais para o trans-
porte e o domínio econômico e político regional, esses lugares, às vezes 
chamados de pontos de estrangulamento, conforme observado acima, 
como o Estreito de Malaca, o Canal do Panamá, os principais portos 
marítimos e outras áreas estratégicas como o Cabo da Boa Esperan-
ça e Cabo Horn—que possibilitam os meios para que nações como a  
Grã-Bretanha e os Estados Unidos afirmassem poder e influência.

A Doutrina Monroe não apenas articulou um objetivo geopolítico 
voltada para o futuro como também se tornou parte integrante de 
uma progressão histórica que cumpria antigas promessas a Abraão—
uma chave importante para a compreensão da profecia na história.  
O estudo dessa história deve levar ao reconhecimento do que pode-
mos chamar de “a Doutrina Abraâmica”. Deus cumpriu as promessas 
que fez a Abraão. A história moderna reflete esse propósito e plano 
divinos. Sem esse entendimento, não conseguiremos entender o mun-
do moderno nem o que diz a profecia bíblica sobre o rumo que estão 
tomando os eventos mundiais.

O que podem parecer acontecimentos de menor importância em 
países pequenos assume um significado maior quando entendido no 
contexto dos planos de Deus para as nações! BN

notÍcias Mundiais  
e a Profecia

              PARA SABER MAIS

O domínio geopolítico das nações de fala inglesa não é por acaso, 
mas foi o cumprimento de promessas divinas. Para entender isso e o 
que ainda está por vir, baixe ou solicite nosso guia de estudo bíblico 
gratuito "Os Estados Unidos e a Inglaterra na Profecia Bíblica".

http://portugues.ucg.org/estudos



Setembro - Outubro 2021 — 11

Esse é um daqueles dias gravados indelevelmente em nossas 
memórias. Anos depois, as pessoas ainda perguntavam umas 
às outras: Onde você estava em 11 de setembro?

Um compositor norte-americano resumiu o horror e a desespe-
rança da época no título de uma canção que perguntava: “Where 
Were You When the World Stopped Turning?” (Onde Você Estava 
Quando o Mundo Parou de Girar?). Uma geração depois, é assim 
que muitos se lembram daquele dia—um momento inesquecível 
quando parecia que o mundo parou de girar e mudou para sempre.

Embora já tenham se passado vinte anos, essa memória 
permanece viva para muitas pessoas, especialmente para as famílias 
dos quase três mil norte-americanos mortos naquele dia quando 
terroristas muçulmanos lançaram aviões nas Torres Gêmeas do 
World Trade Center e no Pentágono, e outro avião caiu em um 
campo na Pensilvânia, enquanto, aparentemente, estava em rota 
de colisão com a Casa Branca ou com o edifício do Capitólio dos 
Estados Unidos.

Apenas mais tarde, quando o cérebro da operação foi capturado 
e interrogado, a inteligência dos Estados Unidos descobriu que seu 
objetivo era arruinar toda a nação em um único dia, destruindo 
os centros de governo, de liderança militar e de prosperidade 
econômica dos Estados Unidos por meio de ataques suicidas.   
A logística principal da Operação Aviões era encontrar aeronaves 
que saíssem em horários próximos, da costa Leste para a costa 
Oeste, para que os aviões estivessem cheios de combustível, já 
que esse seria o maior fator de destruição—e também aeronaves 
carregadas de reféns colidindo simultaneamente com alvos 
importantes nas principais cidades do país.

Khalid Sheikh Mohammed, que elaborou o plano com Osama 
bin Laden, revelou que os terroristas tiveram que se contentar 
com um plano reduzido porque a pressão crescente das agências 
de segurança internacionais os forçou a adiar o cronograma, 
impedindo-os de trazer cúmplices suficientes para comandar e 
pilotar vinte ou mais aviões de passageiros previamente planejado.

Se não houvessem esses obstáculos, os Estados Unidos da 
América poderiam não existir hoje em dia. Mas esse plano macabro 
fracassou. Os inimigos traçaram um plano para pôr de joelhos a 

nação mais poderosa do mundo—e armados apenas de estiletes.

Lições da “Guerra ao Terror”

Logo, essa Guerra ao Terror levou os Estados Unidos a invadirem 
alguns países que apoiavam o terrorismo, o Afeganistão e o Iraque, 
trazendo resultados céleres e, praticamente, um apoio amplo de 
outras nações. O regime do Talibã foi derrubado, assim como a 
brutal ditadura de Saddam Hussein no Iraque. Nenhum deles tinha 
muita chance contra o poderio militar e a tecnologia avançada das 
nações ocidentais aliadas.

Mas o entusiasmo e a empolgação não duraram muito tempo. 
Embora os Estados Unidos pudessem vencer essa guerra, eles não 
poderiam conquistar a paz.

Os esforços para infundir a democracia ao estilo ocidental e o 
governo cooperativo não encontraram nenhum ponto de apoio ou 
terreno fértil entre povos que nunca haviam experimentado nada 
desse tipo e cujos líderes geralmente eram senhores da guerra locais, 
extremistas islâmicos e ladrões oportunistas de uma cultura tribal. 
A corrupção desenfreada consumiu incontáveis milhões de dólares 
de verbas ocidentais, que poderiam ter ajudado a modernizar essas 
nações e melhorar os padrões de vida das pessoas.

A insurgência feroz dos combatentes, que se misturaram 
facilmente aos habitantes locais, mostrou-se quase impossível de 
se derrotar. As tropas ocidentais nunca tinham certeza sobre quem 
era o inimigo. E, muitas vezes, os soldados e policiais afegãos, que 
estavam sendo treinados pelos norte-americanos e outras forças 
da coalizão ocidental, apontaram suas armas contra os próprios 
instrutores ocidentais em “ataques internos”—um termo que se 
tornou deprimente e familiar à medida que aumentavam as baixas.

Os combatentes iraquianos e afegãos e outros jihadistas vindos 
de todo o mundo muçulmano aprenderam uma lição valiosa com 
o Vietnã—que não precisavam derrotar os Estados Unidos no 
campo de batalha; eles só precisavam prolongar a guerra tempo 
suficiente para que a opinião popular estadunidense se voltasse 
contra ela. Assim, eles sabiam que seria apenas uma questão de 
tempo até o governo dos Estados Unidos perder a vontade de lutar 
e, logo, desistir e partir.

Os devastadores ataques aos Estados Unidos em 11 de setembro de 2001 deveriam ter levado 
seu povo a aprender importantes lições. Mas será mesmo que aprendeu?

por Scott Ashley

As Lições dos  
Ataques Terroristas de  
11 de Setembro de 2001
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Então, um por um, os parceiros da coalizão dos Estados Unidos 
também aprenderam essa lição—e se retiraram, silenciosamente, 
daquilo que cada vez mais viam como uma situação insolúvel.

O preocupante resultado final
Embora poucos estejam dispostos a admitir, a incômoda verda-

de é que, ao se retirar do Afeganistão, os Estados Unidos perderam 
outra guerra.

Pode-se até dizer que os Estados Unidos perderam mais duas 
guerras, já que em julho o presidente do país, Joe Biden, anunciou 
que as tropas estadunidenses, exceto por uma pequena equipe de 
assessoramento, se retirariam do Iraque até o fim do ano.

Assim termina um longo e doloroso capítulo da história mili-
tar dos Estados Unidos. Os dois conflitos mataram ou mutilaram 
mais de sessenta mil soldados estadunidenses. O custo financeiro 
está próximo de 6,4 trilhões de dólares—muito além de todo o gas-
to do governo dos Estados Unidos em qualquer dos recentes anos 
fiscais.

O Afeganistão fez jus à sua reputação de “cemitério de impérios” 
—por frustrar as tentativas dos exércitos de Alexandre o Grande, 
do Império Britânico e da União Soviética. Agora, a história 
incluirá os Estados Unidos nessa lista.

Então, quem são os vencedores? No Iraque, o grande vencedor 
será o Irã, que agiu intensamente nos bastidores para fornecer 
armas como drones e Dispositivos Explosivos Improvisados 
(IED, sigla em inglês) que tiraram muitas vidas norte-americanas.  
O Irã vem ganhando poder de forma constante no Iraque e terá um 
papel importante no futuro deste país. E à luz do recente acordo 
Irã-China pelo qual a China comprará grandes quantidades de 
petróleo iraniano, que por sua vez abastecerá a economia iraniana. 
Também espera-se que a China faça grandes incursões no vácuo 
deixado pela saída dos Estados Unidos.

Atualmente, no Afeganistão, o Talibã é visto como o lado 
vencedor. Provavelmente, o Afeganistão logo voltará a ser o que 
era antes dos atentados de 11 de setembro de 2001—um estado 
islâmico fundamentalista indistinguível do islamismo tradicional 
em seus primeiros anos, mas agora munidos de armas muito 
mais modernas e capazes de exportar o terror para muito além de  
suas fronteiras.

A importantíssima perspectiva bíblica 
A triste realidade é que os Estados Unidos realmente não têm 

ganhado uma guerra expressiva desde a Segunda Guerra Mundial, 
há mais de setenta e cinco anos. A Guerra da Coreia terminou 
com uma trégua incômoda e um regime que agora ameaça 
seus vizinhos com mísseis nucleares. O Vietnã foi uma derrota 
humilhante. Inicialmente, a primeira Guerra do Golfo foi uma 
vitória, mas deixou a ditadura de Saddam Hussein no poder, o 
que levou a uma segunda guerra década depois e, após vinte anos, 
o Iraque exige que os Estados Unidos, por ser indesejável, saiam 
do país.

E logo veio a guerra no Afeganistão, onde a força militar mais 
poderosa do mundo não conseguiu derrotar de forma definitiva 
os combatentes que viviam em cavernas, cujas armas mais 
poderosas eram metralhadoras AK-47 e “roadside bombs”, termo 
para os IED’s que eram instalados nas rodovias e ruas de onde já 
era sabido que passariam tropas inimigas.

Agora, vinte anos após os ataques de 11 de setembro, a dor 
continua como uma ferida aberta para os Estados Unidos. Muitos 
têm refletido sobre isso, tentando dar sentido a algo que não tem 
nenhum sentido. Como essas coisas puderam acontecer?

A maioria dos especialistas de hoje não tem respostas 
verdadeiras, mas a Bíblia tem.

Então, para começar a entender isso, primeiramente é preciso 
conhecer a identidade dos Estados Unidos na profecia bíblica. Os 
norte-americanos não sabem quem eles são. O fato surpreendente 
é que a história e as profecias bíblicas revelam que os Estados 
Unidos e outras grandes nações de língua inglesa do mundo são 
descendentes da antiga Israel bíblica. A Bíblia está repleta de 
muitas profecias do tempo do fim sobre Israel, que nunca foram e 
não podem ser cumpridas pelo pequeno e atual estado judeu do 
Oriente Médio (os judeus dali são descendentes principalmente 
de uma das doze tribos de Israel—Judá).

Com essa perspectiva, podemos ver que a profecia bíblica nos 
diz que os Estados Unidos são uma nação extremamente doente. 
Ao prever o nosso tempo, o profeta Isaías escreveu: “Porque seríeis 
ainda castigados, se mais vos rebelaríeis? Toda a cabeça está 
enferma, e todo o coração, fraco. Desde a planta do pé até à cabeça 
não há nele coisa sã, senão feridas, e inchaços, e chagas podres, 
não espremidas, nem ligadas, nem nenhuma delas amolecida com 
óleo” (Isaías 1:5-6).

Em Levítico 26:19, Deus explica as consequências de uma nação 
rejeitá-Lo e desobedecer às Suas leis, que foram concebidas para 
trazer bênçãos a qualquer nação. “Quebrantarei a soberba da vossa 
força”, avisa. Considere que, nos últimos setenta e seis anos, desde 
o fim da Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos têm sido a 
maior potência militar do mundo. Mas esse poder não trouxe uma 
única vitória militar duradoura! Reflitam sobre isso!

Há uma razão para isso e para muitos outros problemas que 
afligem os Estados Unidos hoje em dia! E nesse mesmo capítulo 
de Levítico, Deus nos diz: “Mas, se me não ouvirdes, e não fizerdes 
todos estes mandamentos...então, eu também vos farei isto: porei 
sobre vós terror, a tísica e a febre ardente...E porei a minha face 
contra vós, e sereis feridos diante de vossos inimigos; e os que vos 
aborrecerem de vós se assenhorearão, e fugireis, sem ninguém vos 
perseguir” (versículos 14, 16-17). O capítulo segue listando muitas 
outras maldições, assim como diz semelhantemente o capítulo 28 
de Deuteronômio. Essa é uma leitura atual—como deveria ser.

Então, para ter o quadro completo leia o revelador guia de 
estudo bíblico oferecido abaixo. A missão de A Boa Nova é  
ajudá-lo a entender os rumos deste mundo e os motivos de tudo o 
que está acontecendo nele—e também o que você pode e deve fazer a  
respeito. Oramos para que você tenha olhos para ver, ouvidos para 
ouvir e um coração disposto a agir de acordo com o que diz o seu 
Criador! BN

notÍcias Mundiais  
e a Profecia

              PARA SABER MAIS

Você não pode fazer sentido do mundo e da profecia bíblica sem entender 
quem são os jogadores, especialmente as principais nações de língua 
inglesa. Baixe ou solicite sua cópia gratuita de "Os Estados Unidos e a 
Inglaterra na Profecia Bíblica" para começar a dar sentido ao seu mundo!

http://portugues.ucg.org/estudos
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Uma nova frase entrou no léxico português no ano 
passado: o Grande Reinício. Com implicações nefastas 
para os Estados Unidos e todo o mundo ocidental, suas 

muitas disposições, se aprovadas, mudarão nossas vidas de uma 
maneira que a maioria de nós nunca sequer sonhou. Uma nova 
filosofia para reordenar a estrutura econômica mundial, o Grande 
Reinício mudaria a forma como trabalhamos, como educamos 
nossos filhos, como economizamos e investimos. Isso mudaria 
os conceitos de governo, colocando em questão a relevância dos 
Estados Nacionais.

Embora muitas elites globais aprovem suas ideias e conceitos, o 
impulso atual para esse Grande Reinício surgiu do Fórum Econô-
mico Mundial. Este conclave internacional, que normalmente se 
reúne em Davos, Suíça, prevê um mundo reordenado e “melhor” 
surgindo após as mortes e as dificuldades econômicas da pande-
mia do coronavírus.

Em 2020, o fundador do Fórum Econômico Mundial, Klaus 
Schwab, apontou a pandemia como um ponto de inflexão global 
que oferece aos líderes mundiais e teóricos da economia a 
oportunidade de refazer a estrutura econômica mundial. O site do 
Fórum Econômico Mundial afirma: “A pandemia representa uma 
rara mas estreita janela de oportunidade...para refletir, reimaginar 
e redefinir nosso mundo” (grifo nosso).

O primeiro-ministro canadense, Justin Trudeau, fez eco a essa 

declaração: “Essa pandemia ofereceu uma oportunidade para um 
reinício... nossa chance de acelerar nossos esforços pré-pandemia 
para reimaginar os sistemas econômicos”.

Qual o objetivo dessa reimaginação?
Mas temos algo a observar aqui. Se esses dois líderes que viveram 

sob os sistemas capitalistas ocidentais querem “reimaginá-los”,  
o que realmente eles buscam? Obviamente, algo bem diferente. 
E o sabor econômico preferido da intelectualidade ocidental e 
das elites governamentais é o socialismo progressivo, se não o 
marxismo absoluto.

Ao observar as intenções deles, fica claro que é isso que 
procuram. Um anúncio de mídia social patrocinado pelo 
Fórum Econômico Mundial para o Grande Reinício, divulgando 
previsões felizes para 2030, declarava: “Você não vai ter nada, 
mas será feliz”. E ainda exultou: “Os Estados Unidos não serão a 
principal superpotência do mundo. Um pequeno grupo de países 
vai assumir essa hegemonia”.

Na verdade, esse plano socialista marxista mudaria o equilíbrio 
econômico entre os Estados Unidos e o resto do mundo.  
O cumprimento desses planos e objetivos relegaria os Estados 
Unidos, o farol da democracia e da liberdade desde a Segunda 
Guerra Mundial, a um status de potência secundária. Os Estados 
Unidos não seria mais visto como o líder do mundo livre, mas 

Temos ouvido algumas notícias a respeito de um “Grande Reinício” planejado por líderes mun-
diais. E não se engane, pois isso está em andamento. Mas um reinício muito maior está vindo de 

Deus — e isso mudará tudo!

por Michael Kelley

O Grande Reinício de Deus:  
Que Transformará o Mundo!

Explorando a  
Palavra de Deus
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como um paquiderme recebendo grande parte de sua riqueza e 
poder, que seria redistribuídos para supostamente igualar a renda 
e a riqueza dentre todos os cidadãos do mundo.

Mas esse “reinício” não se aplicaria apenas aos Estados Unidos. 
O capitalismo de livre mercado deixaria de existir. As nações, 
em grande parte, entregariam a uma única autoridade central, o 
poder de formular suas próprias políticas e objetivos econômicos. 
Os bancos centrais de cada nação, caso continuassem existindo, 
perderiam o poder de regular suas moedas e influenciar as 
taxas de juros. Todo esse poder seria cedido a um corpo  
internacional de formuladores de políticas econômicas com 
objetivos transnacionais.

Tudo isso custaria o preço da liberdade nacional e de muita 
liberdade individual. Nações estão sendo preparadas para entregar 
voluntariamente o poder aos ditames de um governo transnacional.

Os idealizadores desse reinício sabem que pode ser necessário 
um evento catastrófico, como o colapso do sistema financeiro 
dos Estados Unidos, para trazer esse desejado reordenamento do 
sistema econômico mundial. Há um ano e meio, desde o início 
da pandemia, o FED (Federal Reserve, Banco Central dos Estados 
Unidos) criou quase três trilhões de dólares do nada, explodindo 
a oferta de dinheiro na economia. A Casa Branca e os líderes do 
Congresso estão trabalhando em planos para gastar pelo menos 
isso ou muito mais.

Será que uma hiperinflação resultante disso, que destruiria o 
valor do dólar, seria o catalisador desse reinício que esses idea-
lizadores estão esperando? A destruição do dólar, a moeda mais 
importante do mundo desde a década de 1930, pode permitir a 
substituição de nosso sistema financeiro atual por um que as elites 
talvez reivindiquem ser mais justo e inclusivo.

Contudo, não há dúvida de que a intenção das elites globais 
é o controle—controlar as nações, os sistemas econômicos e, 
praticamente, todos os aspectos da vida das pessoas. A coordenação 
de governos e gigantes da mídia social, as famosas “big tech”,  
para censurar e “cancelar” opiniões divergentes mostra que os 

esforços para controlar o que as pessoas pensam segue sendo um 
objetivo deles.

A vinda de outro Grande Reinício
Os estudantes da profecia bíblica não devem se surpreender 

com esses eventos. Ela revela que as estruturas governamentais, 
econômicas e sociais do mundo serão reformuladas por um 
tempo para um sistema de poder satânico e insano que arrasará 
os Estados Unidos, a Grã-Bretanha e outras nações de língua 
inglesa, enquanto subjuga bilhões de pessoas em todo o mundo. 
Apocalipse 17 revela a vinda desse sistema que vai controlar o 
sistema financeiro mundial e o comércio pouco antes do retorno 
de Jesus Cristo. (Para saber mais, consulte o artigo  “O Grande 
Reinício: Aonde isso vai nos levar?” a partir da página 4).

Mas a boa nova é que em breve outro grande reinício vai acon-
tecer. Esse reinício, que será realizado no retorno de Jesus Cristo à 
Terra, é tão certo quanto o nascer e o pôr do sol. E será realizado 
por Aquele que tem o poder absoluto e irrestrito para fazer isso! 
Esse grande reinício divino será diferente de tudo o que as elites 
do mundo têm em mente!

O fim das guerras

A Bíblia revela que a segunda vinda de Cristo ocorrerá em uma 
época de caos e guerra mundiais. O maior flagelo da civilização 
sempre tem sido as guerras ou as ameaças de guerra. A história 
escrita narra mais de quinze mil conflitos humanos significativos 
que ceifaram a vida de centenas de milhões de seres humanos. 
Somente no século vinte as guerras causaram a morte de mais de 
cem milhões de pessoas.

Os primeiros estágios desse reinício de Deus incluem a derru-
bada de toda resistência ao Seu governo e, em seguida, a abolição 
da guerra. Uma das profecias mais citadas da Bíblia é Isaías 2:4: 
“E Ele exercerá o seu juízo sobre as nações e repreenderá a muitos 
povos; e estes converterão as suas espadas em enxadões e as suas 
lanças, em foices; não levantará espada nação contra nação, nem 
aprenderão mais a guerrear”.

Exércitos, milícias, “forças internacionais de manutenção da 
paz”, tudo isso ficará apenas na lembrança. As nações do mun-
do deixarão de gastar grande parte de sua riqueza para sustentar 
exércitos permanentes.

Pela primeira vez na história, a Terra e seus habitantes viverão 
em paz. Enquanto olha em volta para os restos fumegantes de suas 
cidades e nações, o resto da população do mundo trabalhará uni-
do sob a direção de Cristo para reconstruir um mundo de beleza e 
esplendor nunca antes visto.

Se apenas isso fosse tudo o que esse grande reinício de Deus vai 
realizar já seria a maior bênção da história humana. A boa notícia, 
porém, é que o estabelecimento de uma paz mundial duradoura é 
apenas o começo dessa história.

A restauração de um governo sólido e abençoado
Juntamente com o desarmamento das nações, o grande reinício 

de Cristo envolverá a extensão de Seu governo a todas as nações. 
Pelo fato de ter o poder absoluto, Ele fará cumprir Suas políticas 
sem precisar do consenso de líderes políticos do mundo. Durante 
séculos, os utopistas têm entendido que a verdadeira paz só pode 
acontecer com um governo mundial, mas não um administrado por 
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seres humanos falíveis e motivados pelo egoísmo e desejo de poder. 
A história mostrou nossa total incapacidade de nos autogovernar.

Líderes iluminados buscam paz e prosperidade desde o início da 
história, mas isso nunca foi alcançado. O grande reinício de Deus 
trará condições mundiais que os pensadores iluminados e líderes 
mundiais jamais imaginaram.

Por que isso tem sido assim? A humanidade sempre rejeitou 
o caminho de vida que proporcionaria um governo consistente 
e confiável. E esse caminho pode ser resumido em viver em 
obediência à lei de Deus.

Deus criou os seres humanos com liberdade de escolha. Por 
quase seis mil anos de história humana registrada, nossa própria 
teimosia e resistência à autoridade de Deus sempre levou a huma-
nidade a escolher seguir a Satanás, o diabo, e ir para o caminho 
errado. Entretanto, esse tempo está chegando quando a huma-
nidade não mais escolherá sua própria estrutura governamental 
sob a influência de Satanás. Assim que Jesus Cristo retornar, Ele 
imporá Seu governo mundial perfeito e Seu grande reinício sobre 
as pessoas do mundo para resgatá-las e ajudá-las para que, final-
mente, possam tomar a decisão certa.

A Bíblia nos proporciona uma enorme esperança quando nos 
relata essa declaração sobre o futuro: “Os reinos do mundo vieram 
a ser de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo o 
sempre” (Apocalipse 11:15). Tente imaginar o que esse governos 

nos trará. Não haverá mais guerra. Haverá uma perfeita justiça e 
harmonia racial. Todas as pessoas gozarão de boa saúde. Não ha-
verá mais vícios. Famílias fortes e felizes se tornarão a base de toda 
sociedade. A Terra será restaurada à sua beleza original e estará 
livre da degradação ambiental.

O caos e a maldade do mundo atual devem nos fazer ansiar pro-
fundamente pelo grande reinício de Deus. Será um mundo de paz, 
onde até mesmo a natureza dos animais selvagens será mudada 
e as crianças brincarão em segurança nas ruas, sem medo de se-
rem baleadas, como tão tragicamente tem acontecido em nossas 
grandes cidades hoje em dia (Isaías 11:6-9; Zacarias 8:5). E tam-
bém será um mundo de fartura (Isaías 25:6; 35:1-2; Amós 9:13). 
Durante o grande reinício de Deus, o conhecimento e o caminho 
dEle permeará a sociedade “como as águas cobrem o mar” (Isaías 
11:9; Habacuque 2:14; comparar com Jeremias 31:34).

A verdadeira justiça e a solução definitiva do problema 
da criminalidade

O século vinte, especialmente no período após a Segunda Guerra 
Mundial, viu grandes mudanças no equilíbrio entre os direitos 
dos criminosos e das vítimas na maioria das nações do mundo 
ocidental. A justiça penal mudou, em grande parte, da punição 
de criminosos e da reparação às vítimas ao favorecimento aos 
criminosos. Os tribunais cada vez mais tem devolvido criminosos 
violentos às ruas, afrontando assim a sociedade ordeira. Em nome 
da “justiça social”, a sociedade fecha os olhos aos tumultos em 
nossas cidades, permitindo que aqueles que saqueiam, incendeiam 
e vandalizam propriedades fiquem impunes.

Acredite ou não, tudo isso foi previsto há milhares de anos.  
O profeta Ezequiel foi inspirado a pronunciar: “A terra se encheu de 
sangue, e a cidade, de injustiça” (Ezequiel 9:9, ARA). E, da mesma 
forma, o profeta Isaías lamentou: “Por isso o direito se tornou atrás, 
e a justiça se pós de longe; porque a verdade anda tropeçando 
pelas ruas” (Isaías 59:14, ACF). Declarações muito proféticas para  
nossa era atual!

O reinício de Deus mudará tudo isso. O governo de Deus, 
administrado na Terra por Jesus Cristo, dará início à prática da 
verdadeira justiça e da imparcialidade na sociedade. As vítimas de 
crimes e também de sistemas de justiça penal falhos, que muitas 
vezes falham em fazer justiça, desaparecerão para sempre.

Tudo começará com o fato de que a maioria dos crimes será 
coibida. Atos lesivos serão impedidos de acontecer. “Não se fará 
mal nem dano algum em todo o monte da Minha santidade” 
(Isaías 11:9). Os potenciais perpetradores serão persuadidos a nem 
mesmo tentar cometer suas más ações: “E os teus ouvidos ouvirão 
a palavra que está por detrás de ti, dizendo: Este é o caminho; andai 
nele” (Isaías 30:21).

A família novamente no lugar central
Em quase toda a história escrita, a família foi considerada a 

pedra angular da sociedade. Os antigos egípcios, babilônios, 
gregos e romanos reconheceram a importância de famílias estáveis 
na formação de cidadãos ordeiros e estáveis. Por séculos, e em 
praticamente todas as nações, isso tem sido verdade.

O Grande Reinício idealizado pelas elites globalistas de hoje, no 
entanto, não enfatiza a importância da família. Eles pensam que 
não se pode confiar nos pais para incutir os valores e atitudes que 

O grande reinício de Deus trará a 
abolição da guerra! No entanto, esta 
paz mundial duradoura é apenas o 
começo da maravilhosa história.
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o Estado deseja em uma cidadania complacente. E já vemos isso 
ocorrendo na pressão crescente das elites para promover a teoria 
crítica da raça e outros dogmas sociais distorcidos.

Em todo os Estados Unidos, vemos a educação dando lugar à 
doutrinação. A história de uma nação que Deus abençoou e 
usou para abençoar o mundo inteiro está sendo distorcida para  
mostrá-la como fundamental e irremediavelmente racista. Os 
esforços dos Estados Unidos para ajudar outras nações agora são 
vistos como atos de racismo, colonialismo e imperialismo.

Na sociedade de Deus, a verdade prevalecerá. Todos terão  
uma perspectiva acertada da importância da família e dos  
valores corretos.

O fim das doenças
Ao longo da história, as doenças epidêmicas têm devastado a 

humanidade. A recente pandemia do coronavírus ceifou muitas 
vidas. Temos visto dezenas de milhares de pessoas morrendo de 
solidão, isolamento e problemas de saúde mental resultantes dos 
lockdowns mundiais sem precedentes decretados por governos em 
todo o mundo.

E quase um século antes, entre 1918 e 1919, a epidemia da gripe 
espanhola ceifou a vida de mais de cinquenta milhões de pessoas 
em todo o mundo, sendo que nos Estados Unidos houve aproxi-
madamente quinhentas mil mortes. Em nossos tempos modernos, 
podemos pensar que já dominamos essas horríveis epidemias, mas 
a realidade atual mostra que isso não é verdade.

Apesar do progresso da medicina, que segue ocorrendo quase 
diariamente, milhões de pessoas ainda morrem desses males.  
As doenças transmissíveis ceifam quase trinta  milhões de vidas 
todo ano. 

Além disso, ataques cardíacos, derrames e outras formas 
de doenças cardíacas, antes consideradas doenças apenas de 
nações ricas, estão aumentando rapidamente no mundo em 
desenvolvimento, e já são as três principais causas de morte em 
todo o mundo. Até algumas décadas atrás, essas doenças eram 
quase desconhecidas na Índia, China, Indonésia e outras nações 
cujos padrões de vida estão aumentando.

Qualquer doença é algo antinatural. A intenção de nosso Criador 

é que as pessoas sejam saudáveis. Embora possa levar algum tempo, 
as doenças serão erradicadas com o reinício de Deus.

À medida que as pessoas sejam instruídas sobre a alimentação 
correta, a higiene pessoal e o asseio e da libertação dos malefícios 
do estresse, elas viverão mais e mais felizes—além da intervenção 
direta de Deus com milagres de cura (Isaías 35:5-6).

Você tem uma escolha!
O grande reinício de Deus mudará tudo—começando com o 

controle exterior das nações e depois prosseguindo para a trans-
formação interior das pessoas, para literalmente mudar corações e 
mentes. E somente Deus é capaz de fazer isso.

Quando Jesus Cristo retornar à Terra, Ele terá todo poder e 
autoridade. Nenhuma força no planeta, nem mesmo o poder 
combinado de forças armadas e de armas nucleares do mundo, será 
capaz de resistir ao Seu domínio e reinado. Acompanhado de Seus 
santos ressuscitados desta era, Cristo terá um poder que o mundo 
nunca viu. Ele vencerá toda a resistência, apesar de todo esforço da 
humanidade para impedir o estabelecimento de Seu governo (ver 
Apocalipse 17:14; 19:14-21).

Jesus Cristo mudará o mundo exercendo Sua liderança por meio 
de Seus seguidores ressuscitados, que ocuparão posições-chave em 
Seu grande reinício governamental. Esses seguidores ressuscitados 
trabalharão com Cristo para restabelecer o governo de Deus 
na Terra, um governo que terá como constituição a Palavra de 
Deus—a Bíblia. Ele concederá arrependimento e derramará Seu 
Espírito, levando todos a compreender e viver de acordo com Suas 
leis, ajudando-os a escolher o que é certo e a permanecer fiéis.

Compare o grande reinício de Deus com os planos satânicos 
de seres humanos corruptos. O “Grande Reinício” planejado por 
líderes políticos e econômicos humanos resultará em uma tirania 
sobre a vida das pessoas. Esse governo conspirador será liderado 
por um ditador maligno, sob a influência de Satanás, a quem a 
Bíblia chama de “a besta” (Apocalipse 19:20).

Por outro lado, o grande reinício divino trará o governo justo, 
sábio e poderoso de Deus para estabelecer a paz duradoura,  
a justiça verdadeira, a educação correta, a boa saúde universal,  
o amor e a boa vontade nos corações e mentes dos seres humanos 
e a verdadeira harmonia entre todos os povos.

Sem dúvida, ouviremos mais sobre a versão humana desse 
Grande Reinício nos próximos meses. Em muitas nações, algumas 
forças poderosas acreditam firmemente que isso representa um 
salto gigantesco no progresso humano. E a Bíblia indica que isso 
acontecerá. Além disso, ela nos adverte: “Sai dela, povo Meu, para 
que não sejas participante dos seus pecados e para que não incorras 
nas suas pragas” (Apocalipse 18:4).

A escolha é sua! Faça parte de um reinício muito maior aceitando 
o governo de Deus em sua vida hoje mesmo! BN
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              PARA SABER MAIS

A Bíblia contém muitas profecias do mundo transformado e renovado 
que acontecerá quando Jesus Cristo voltar a reinar na Terra. Para saber 
mais, baixe ou solicite nosso guia de estudo bíblico "O Evangelho do 
Reino de Deus". Uma cópia grátis está esperando por você!

http://portugues.ucg.org/estudos
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Enquanto crescia frequentando uma igreja cristã tradicional, 
eu meramente presumia que tudo que me ensinavam 
estava correto. Entretanto, quando eu tinha quase vinte 

anos de idade, fui desafiado a comparar minhas crenças com os 
ensinamentos da Bíblia. Ao estudar feriados religiosos como o 
Natal e o Domingo de Páscoa e muitos outros assuntos, fiquei 
chocado ao descobrir conflitos importantes e gritantes com as 
antigas doutrinas e tradições da minha igreja. Simplesmente, 
aquilo não concordava com as instruções da Bíblia.

Ao examinar o que realmente revela a Bíblia, eu fui apresentado 
a algo maravilhoso—que Deus instituiu um plano gradual 
e emocionante para o futuro da humanidade. Esse projeto 
surpreendente é revelado no panorama uniforme do Sábado do 
sétimo dia e das sete festas anuais da Bíblia (ver Deuteronômio 5:12-
14; Levítico 23:1-44). Embora cada uma delas tenha características 
únicas, todos elas interagem e se alinham perfeitamente para 
iluminar o plano de salvação de Deus por meio de Jesus Cristo. 
Além disso, aprendi que o próprio Jesus observava fielmente o 
Sábado e essas festas durante toda a Sua vida terrena—deixando 
um exemplo para todos seguirem (1 João 2:6).

Então, você está pronto para um desafio—um que pode entrar 
em conflito com algumas de suas crenças e, ainda assim, mostrar 
o caminho para um tremendo insight espiritual e uma incrível 
esperança? Se deseja fazer isso, junte-se a mim em uma breve 
jornada pela Sagradas Escrituras para descobrir o que elas dizem 
sobre o grande plano de salvação de Deus, conforme ilustrado 
através das festas bíblicas que Jesus observou. E estas festas são a 
Páscoa, a Festa dos Pães Asmos, Pentecostes, a Festa das Trombetas, 
o Dia da Expiação, a Festa dos Tabernáculos e o Último Grande 
Dia. Enquanto algumas pessoas rotulam essas observâncias como 
meramente “judaicas”, na verdade, Deus declara: “Estas são as 
Minhas festas” (Levítico 23:2, ARA, grifo nosso).

O Sábado semanal
Deus estabeleceu o ciclo semanal de sete dias na época da criação 

quando “descansou no sétimo dia” e o separou como um tempo 
sagrado (Gênesis 2:1-3; Marcos 2:28). Ao fazer isso, Ele ordenou que 
todas as pessoas observassem o Sábado semanal e descansassem de 
seus labores (Êxodo 31:13-17; Hebreus 4:1-11). Além de apontar 
para o verdadeiro Deus da criação, o Sábado antevê o futuro 
retorno de Jesus Cristo para estabelecer o Reino de Deus na Terra, 
trazendo um alívio e um descanso para a humanidade de toda a 

maldade, as contendas e o sofrimento.
É importante notar que Jesus observou diligentemente o Sábado 

(Lucas 4:16, 31; 13:10; Marcos 6:2), assim como os apóstolos e 
outros membros de Sua Igreja primitiva (Atos 13:14-44; 15:20-21; 
17:1-3, 18:4). E todos deveriam seguir o exemplo deles hoje em dia.

A Páscoa
A Páscoa comemora o milagroso evento pelo qual Deus quebrou 

os laços da escravidão da antiga Israel no Egito. Na primeira noite 
de Páscoa, um cordeiro foi imolado, assado e comido em cada 
casa israelita. O sangue do cordeiro era colocado na verga e nos 
batentes das portas das casas deles como um sinal da proteção 
de Deus contra a praga da morte dos primogênitos do Egito  
(Êxodo 12:12-13).

As Escrituras revelam que os cordeiros simbolizavam Jesus Cristo 
como o futuro “Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo” 
(João 1:29). Ele fez isso ao morrer voluntariamente, derramando 
Seu sangue para que cada pessoa pudesse ser poupada da eterna 
morte espiritual (Mateus 26:28; Romanos 5:20-21). Ao celebrar 
a Páscoa com Seus discípulos naquela noite antes de Sua morte, 
Jesus compartilhou os símbolos do pão asmo e do vinho, que 
representam o Seu corpo sem pecado e Seu sangue derramado 
para limpar todos aqueles que se arrependerem de seus pecados  
(Efésios 1:7; 1 João 1:7).

Jesus observou a Páscoa por toda a sua vida humana. “Ora, todos 
os anos, iam seus pais a Jerusalém, à Festa da Páscoa. E, tendo Ele 
já doze anos, subiram a Jerusalém, segundo o costume do dia da 
festa” (Lucas 2:41-42). Aos trinta anos, quando Jesus começou Seu 
ministério terreno, Ele continuava observando essa festa como 

Você sabia que a Bíblia contém um notável conhecimento que raramente é percebido pelas 
pessoas? Tem tudo a ver com o maravilhoso plano de Deus para a humanidade revelado pelas 

festas bíblicas que foram observadas por Jesus Cristo.

por John LaBissoniere
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sempre fizera: “E estava próxima a Páscoa dos judeus, e Jesus subiu 
a Jerusalém” (João 2:13). (Aqui ela é denominada “a Páscoa dos 
judeus” porque os judeus a observavam e os gentios não).

Então, mais tarde, conforme observado acima, Ele observou 
a Páscoa na ocasião de Sua morte sacrificial (Mateus 26:17-19). 
Além disso, é importante notar que mais de duas décadas depois, 
os apóstolos e outros membros de Sua Igreja ainda estavam cele-
brando a Páscoa (1 Coríntios 5:7-8).

A Festa dos Pães Asmos
Voltando à história da antiga Israel, a Bíblia explica que na 

manhã seguinte à Páscoa, os israelitas começaram a se reunir em 
preparação para deixar apressadamente o Egito naquela noite. 
Naquela época “cozeram bolos asmos da massa...porquanto foram 
lançados do Egito; e não se puderam deter, nem prepararam 
comida” (Êxodo 12:39).

Deus disse aos israelitas que observassem por sete dias a Festa 
dos Pães Asmos a cada ano como uma lembrança de que Ele 
os libertou daquela terrível escravidão (Levítico 23:5-8). Isso 
representa nossa redenção da escravidão espiritual do pecado por 
meio do sacrifício de Jesus Cristo. O pão asmo é um símbolo da 
vida imaculada de Jesus que todas as pessoas devem se esforçar 
para imitar. Jesus Cristo, o Pão da Vida (João 6:33, 35, 48, 51), está 
no centro dessa festa—assim também como Ele está em todos os 
Dias Santos de Deus. Ele observou pessoalmente essa festa, assim 
como os apóstolos e a Igreja—naquele época e hoje em dia (Atos 
20:6; 1 Coríntios 5:6-8).

A Festa de Pentecostes
A Bíblia mostra que Deus ditou os Dez Mandamentos aos 

israelitas no Monte Sinai no tempo de Pentecostes (a tradição 
judaica afirma que ocorreu exatamente neste dia). Naquela 
época, Deus fez uma aliança com eles e declarou que, depois que 
concordassem com seus termos, eles seriam um “tesouro pessoal” 
para Ele (Êxodo 19:1-8, NVI).

Esse relacionamento foi o precursor de um relacionamento 
muito mais significativo, envolvendo os discípulos de Cristo 
em um dia posterior a esse evento, o dia de Pentecostes.  
“Cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no 
mesmo lugar; e, de repente, veio do céu um som, como de um 
vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam 
assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas, como que de 
fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios 
do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme 
o Espírito Santo lhes concedia que falassem” (Atos 2:1-4).

Esse momento decisivo não apenas marcou o nascimento da 
Igreja do Novo Testamento como também começou a cumprir 
a promessa de Deus de fazer uma nova aliança com aqueles 
discípulos fiéis, escrevendo Suas leis em seus corações e mentes 
(Ezequiel 36:26-27; Jeremias 31:31-33). Atualmente, os membros 
da Igreja de Deus seguem o exemplo de Jesus e Seus primeiros 
discípulos ao observar esse dia santo (Atos 20:16). Ao fazer isso, 
eles são lembrados da esperança, da alegria e da transformação 
divina que Deus providencia através do poder de Seu Espírito 
Santo (Romanos 5:5; 2 Coríntios 6:6; 13:14).

A Festa das Trombetas
Nas Escrituras se empregavam trombetas—instrumentos de me-

tal ou chifres de carneiro—para fins importantes, inclusive para 
chamar as pessoas para se reunirem (Números 10:1-10), para soar 
um alarme de guerra iminente (Jeremias 4:19) e para proclamar a 
coroação de um rei (1 Reis 1:39-40). E também trombetas eram 
tocadas para anunciar o início da Festa das Trombetas—o primeiro 
dos quatro dias sagrados da colheita de outono (Levítico 23:24).

A característica importante da Festa das Trombetas é sua 
conexão vital com a profecia bíblica de um futuro grande toque de 
trombeta anunciando um ponto de inflexão em toda a história da 
humanidade—a segunda vinda de Jesus Cristo! (Apocalipse 19:16).

Ela também nos lembra de outro evento-chave que ocorrerá 
quando essa trombeta soar—a ressurreição dos fiéis seguidores de 
Cristo: “Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com 
voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus; e os que morreram em 
Cristo ressuscitarão primeiro; depois, nós, os que ficarmos vivos, 
seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar 
o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor”  
(1 Tessalonicenses 4:16-17; ver também Jó 14:14-15; Romanos 
8:11; 1 Coríntios 15:50-55).

Quando Jesus andou nesta Terra como um homem, Ele observou 
a Festa das Trombetas, e em Seu retorno ao som da grande trombeta, 
Ele cumprirá seu significado assumindo o governo deste mundo e 
introduzindo os filhos e filhas nascidos do espírito de Deus em Seu 
Reino glorioso e em Sua família (Isaías 52:7; 1 Coríntios 15:51).  
É por isso que hoje o povo de Deus guarda esse dia santo e todas 
as festas santas dEle para compreender plena e profundamente Seu 
maravilhoso plano de salvação!

O Dia da Expiação
A Bíblia explica que Satanás é um ser espiritual real que 

possui imenso poder para enganar as pessoas e influenciá-las a 
desobedecer aos mandamentos de Deus, que resulta em terrível 
sofrimento e angústia (Apocalipse 12:9; Efésios 2:2; 1 Pedro 5:8).

O Dia da Expiação, observado com jejum, representa uma 
época maravilhosa em que, logo após a segunda vinda de Jesus 
Cristo, Satanás, o diabo e seus demônios, serão presos por mil 
anos (Levítico 16:20-22, 29-30). O apóstolo João descreve isso 
em Apocalipse 20:1-2: “E vi descer do céu um anjo que tinha a 
chave do abismo e uma grande cadeia na sua mão. Ele prendeu  
o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e amarrou-o 
por mil anos”.

Após afastar a nociva influência de Satanás, Jesus começará a 
remover a cegueira espiritual da humanidade (2 Coríntios 4:3-4) 
para que, no devido tempo, “a terra se encherá do conhecimento da 
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glória do Senhor, como as águas cobrem o mar” (Habacuque 2:14). 
Além disso, o Dia da Expiação revela que o sacrifício expiatório de 
Jesus Cristo será finalmente disponibilizado a todas as pessoas para 
a purificação de seus pecados, dando a todos a oportunidade de 
alcançar a salvação (João 3:17).

A Festa dos Tabernáculos
A primeira vez que a Festa dos Tabernáculos é mencionada 

nas Escrituras, ela é chamada de Festa da Sega (Êxodo 23:16).  
Na antiga Israel, essa era uma grande festa da colheita de outono, 
onde o povo se regozijava enquanto agradecia a Deus por Suas 
bênçãos de prosperidade e proteção (Deuteronômio 12:10-12). 
Durante essa festa de sete dias, as pessoas moravam em abrigos 
temporários feitos de galhos de árvores. Isso era para lembrá-los 
de que Deus habitou com eles e os sustentou durante seus quarenta 
anos de peregrinação no deserto (Êxodo 25:8-9; 1 Coríntios 10:4; 
Levítico 23:42-43).

Assim como Jesus celebrou a Festa dos Tabernáculos, hoje em dia 
Seus discípulos também a celebram (João 7:2-14). Além disso, essa 
festa de sete dias, que começa com um dia santo anual (Levítico 
23:34-35), retrata o tempo vindouro em que Cristo habitará com o 
homem na Terra (Romanos 11:26). E Jesus reinará na Terra por mil 
anos como Rei dos reis (Apocalipse 19:16; 20:4, 6).

Assim, durante essa futura era magnífica, todas as pessoas não 
apenas aprenderão os caminhos de Deus como também viverão 
em extraordinária paz e prosperidade, enquanto entram em um 
relacionamento íntimo com seu Criador (Isaías 11:9-10).

O Último Grande Dia
O Oitavo Dia (ou o Último Grande Dia), que ocorre logo após a 

Festa dos Tabernáculos de sete dias, adiciona um elemento muito 
interessante ao plano perfeito de Deus. Ele revela que Jesus Cristo 
completará Sua grande colheita de seres humanos ao ressuscitar dos 
mortos todas as pessoas que nunca ouviram falar sobre Ele ou que 
nunca aprenderam e viveram o caminho de vida de Deus! Todas 

essas pessoas ressuscitadas para uma nova vida física e temporária, 
vão ter a oportunidade de salvação e de alcançar a vida eterna (ver 
Ezequiel 37:1-14; Romanos 11:25-27; Apocalipse 20:11-13).

Mais uma vez, como ocorreu com o Sábado e os outros dias 
santos, Jesus Cristo observou esse Último Grande Dia, assim como 
hoje em dia faz o povo de Sua verdadeira Igreja.

Em resumo, o surpreendente plano de Deus para a humanidade 
é revelado nesse panorama maravilhoso do Sábado semanal e 
de Suas sete festas santas anuais—que se interrelacionam para 
iluminar o caminho para a salvação por meio de Jesus Cristo. Como 
foi observado, Jesus, obedientemente, observou cada uma dessas 
festas durante Seu ministério terreno. Ao fazer isso, Ele deixou 
um exemplo para Seus discípulos imitarem e para que pudessem 
entender o plano de salvação de Deus. Na verdade, milhares de 
pessoas de todo o mundo se reúnem em muitos locais para celebrar 
as festas de Deus todos os anos.

E o que isso significa para você? Será que você vai analisar 
cuidadosamente o que leu aqui e estudar por conta própria para 
aumentar sua compreensão espiritual? Em caso afirmativo, e se 
você seguir o exemplo de Jesus de guardar o Sábado e as festas da 
Bíblia, saiba que isso pode levá-lo a experimentar uma tremenda 
alegria e paz pelo fato de conhecer a Deus e Seu incrível plano 
para você e todas as pessoas. Esperamos e oramos que você esteja 
pronto para esse desafio! BN

              PARA SABER MAIS

Gostaria de adorar a Deus da mesma forma que Jesus e a Igreja 
primitiva adoraram? Por que não começar observando os mesmos 
Dias Santos bíblicos que eles celebraram? Para saber mais, baixe 
ou solicite nosso guia de estudo bíblico gratuito "As Festas Santas 
de Deus: O Plano de Deus Para a Humanidade—A Única Esperança 
da Raça Humana”.

http://portugues.ucg.org/estudos
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Muitas pessoas presumem que o Natal e o Domingo de 
Páscoa se originam na Bíblia. Mas o fato é que a obser-
vância cristã desses dias não se encontra em nenhum 

lugar das Escrituras.
Na verdade, o Natal e o Domingo de Páscoa surgiram de antigos 

festivais em homenagem aos deuses pagãos. James Hastings, au-
tor da The Encyclopedia of Religion and Ethics (Enciclopédia de Reli-
gião e Ética, em inglês) escreveu: “A maioria dos costumes do Natal  
. . .  não são costumes cristãos genuínos, mas costumes pagãos 
que foram absorvidos ou tolerados pela Igreja” (1910, Vol. 3, p. 608,  
grifo nosso).

Com relação ao Domingo de Páscoa, o Dicionário Vine:  O Signi-
ficado Exegético e Expositivo das Palavras do Antigo e Novo Testa-
mento afirma: “O termo “páscoa” não é de origem cristã. É outra 
forma de Astarote, um dos títulos da deusa caldeia, a rainha do 
céu. A festa pagã da “Páscoa”. . . foi introduzida na religião oci-

dental apóstata como parte dos esforços de adaptar festas pa-
gãs ao cristianismo”(p. 854).

Quando desafiados por tais declarações, muitos cristãos 
professos podem justificar  essas celebrações, dizendo: “Não 
podemos adorar a Deus da maneira que escolhermos?”  
A resposta é não, pois Deus disse para não adorá-Lo com costu-
mes religiosos pagãos (Deuteronômio 12:29-32; Jeremias 10:2).

A verdade é que Deus já decidiu como deseja ser adorado, ou 
seja, por meio de Suas próprias festas santas. Caso contrário, 
como Jesus disse: “Em vão Me adoram, ensinando doutrinas que 
são preceitos dos homens” (Mateus 15:9). Além disso, Ele expli-
cou que “os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito 
e em verdade” (João 4:23).

E quanto a você? Você está adorando a Deus conforme a von-
tade dEle? Caso contrário, será que já não é hora de começar a 
fazer isso?

A Verdade Sobre O Natal e o Domingo de Páscoa
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Série Os Dez Mandamentos:  
O Terceiro Mandamento

por Don Hooser

Você é chamado a carregar o nome de Deus e refletir Seu 
caráter com cada pensamento, palavra e ação. Nunca abuse 
ou deturpe o nome de Deus. Em vez disso, carregue Seu 

nome de muitas maneiras maravilhosas que honram, exaltam, 
magnificam e glorificam a Deus Pai e nosso Senhor Jesus Cristo.

O nome de Deus tem autoridade e poder que devem ser usados 
corretamente.

“Não tomarás o nome do Senhor, Teu Deus, em vão; porque o 
Senhor  não terá por inocente o que tomar o Seu nome em vão” 
(Êxodo 20:7; Deuteronômio 5:11).

A base de um bom relacionamento é o respeito, e Deus merece e 
exige nosso respeito absoluto e total reverência.

Muitas pessoas pensam erroneamente que esse mandamento diz 
respeito apenas a nomes falados e escritos, títulos e palavras dentro 
de um idioma. Nesse mandamento, o “nome” de Deus represen-
ta principalmente Sua identidade, posição, reputação, autoridade, 
personalidade e caráter.

O termo “em vão” refere-se a qualquer forma desprezível ou des-
respeitosa, ou alguma outra forma que deturpe a Deus.

Algumas Bíblias traduzem esse versículo como não tolerar qual-
quer “abuso” do nome de Deus. Existem muitas maneiras pelas 
quais podemos e devemos usar o nome de Deus. Existem também 
muitas maneiras pelas quais as pessoas abusam do nome de Deus.

Muitas pessoas pensam que o que dizem não é importante, mas 
apenas o que fazem é importante. Pelo contrário, nossas palavras 
são parte importante de nossas ações. Isso é confirmado pelo ter-
ceiro capítulo de Tiago, que fala sobre o grande poder da língua 
para o bem e para o mal.

Jesus disse: “Pois do que há em abundância no coração, disso fala 
a boca...Mas eu vos digo que de toda palavra ociosa que os homens 
disserem hão de dar conta no Dia do Juízo. Porque por tuas pala-
vras serás justificado e por tuas palavras serás condenado” (Mateus 
12:34, 36-37). Nossas palavras precisam ser verdadeiras, significa-
tivas, edificantes e agradáveis a Deus.

Qual o motivo desse aviso severo?
Esse mandamento inclui uma advertência única e severa:  

“O Senhor não terá por inocente o que tomar o Seu nome em vão”. 
Naturalmente nos perguntamos a razão disso, já que a violação de 
qualquer um dos Dez Mandamentos é um pecado grave. Parte da 
resposta é que esse mandamento se aplica especialmente a pessoas 
religiosas que afirmam estar seguindo e representando o Deus  
da Bíblia.

A palavra “tomar” pode ser mais claramente traduzida como 
“carregar, suportar ou sustentar” esse nome. Então, quem carrega 
o nome de Deus? Tanto os verdadeiros cristãos quanto os falsos 
cristãos carregam o nome de Deus ao alegar serem representantes 
de Deus, assim Ele está avisando a todos que não devem  
representá-Lo de maneira incorreta.

O julgamento de Deus sobre as pessoas é baseado em seu nível 
de compreensão. Quanto mais conhecimento bíblico uma pessoa 
tiver, mais responsável e censurável ela é diante de Deus (ver Lucas 
12:47-48; João 9:41; Romanos 3:20; 7:7; 14:23; Tiago 4:17). Portan-
to, quando uma pessoa, de forma intencional, representa a Deus 
inadequadamente, a culpabilidade pecaminosa dela é grande.

Assim, Deus parece estar dizendo: “É melhor que vocês que 
afirmam me representar não me representem de maneira errada. Se 
você for carregar o Meu nome, é melhor carregá-lo corretamente. 
Se você deturpar Meu nome sabendo que não deve fazer isso, 
certamente sofrerá as consequências”.

A moda dos “nomes sagrados” perverte esse mandamento
Os aficionados por “nomes sagrados” insistem que os nomes de 

Deus e Jesus Cristo devem ser expressos apenas na língua hebraica. 
Essa “regra” é um acréscimo à Bíblia, algo que Deus proíbe! 
(Deuteronômio 4:2; 12:32; Apocalipse 22:18-19). Os que propõem 
isso estão menosprezando a Deus, pois O tratam como um Ser 
obcecado por línguas, ortografia e sons! Deus não tem preferência 
por qualquer idioma. Na verdade, Deus quer que todas as pessoas 
O amem e adorem com compreensão e sinceridade—com toda a 
sua mente e coração—e isso vai muito além de qualquer linguagem 
(Marcos 12:30). Sem dúvida, é uma bênção maravilhosa o fato de 
que a Bíblia tenha sido, e continua sendo, traduzida para muitas 
outras línguas do mundo!

A hipocrisia religiosa: A principal transgressão 
A Bíblia revela que Deus tem muitos nomes e títulos porque  

Ele tem muitos atributos especiais e cumpre diversos papéis 
sagrados. E tudo isso representa plenamente a realidade de 
Sua identidade, natureza, caráter, características e autoridade.  
O desrespeito a qualquer um dos nomes divinos significa 
desrespeito ao próprio Deus.

Contudo, é significativo o fato de que o Terceiro Mandamento 

A Bíblia  
e Você

Você é chamado a carregar o nome de Deus e refle-
tir Seu caráter com cada pensamento, palavra e ação. 
Nunca abuse ou deturpe o nome de Deus. Em vez disso, 
carregue Seu nome de muitas maneiras maravilhosas 
que honram, exaltam, magnificam e glorificam a Deus 
Pai e nosso Senhor Jesus Cristo.
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diga “nome” (singular) em vez de “nomes” (plural). Nesse 
mandamento, o nome de Deus representa o próprio Deus. Isso 
mostra que Deus está muito mais preocupado com toda a Sua 
identidade e com a reverência das pessoas a Ele do que com os 
nomes e títulos específicos que usamos para nos dirigir a Ele.

A palavra “nome” costuma ser sinônimo de reputação (ver 
Provérbios 22:1; Eclesiastes 7:1). Devemos fazer tudo o que 
pudermos para glorificar o nome e a reputação de Deus e não 
manchá-los.

Se eu alego representar a Deus e minha conduta não reflete o 
Seu caráter santo, então estou manchando a reputação de Deus e 
trazendo “má fama” ao nome dEle. Nosso dever é guiar as pessoas 
a Deus, mas esse tipo horrível de hipocrisia as afasta.

Muitas vezes, pessoas que praticam atrocidades justificam suas 
ações alegando que tinham a autoridade ou permissão de Deus e 
estavam agindo em nome dEle. E geralmente essas ações são coisas 
terríveis tais como perseguição, guerras, assassinatos, torturas, 
escravidão, etc. Podemos apenas imaginar o quanto Deus fica irado 
com essas maldades perpetradas em Seu nome! E quando pessoas 
religiosas cometem pecados “menores”, elas também mancham a 
imagem de Deus.

Em alguns aspectos, o falso cristianismo causa mais danos do que 
outras religiões falsas, porque transmite às pessoas ideias erradas 
sobre a Bíblia. Pondere nesta advertência de Jesus: “Acautelai-vos, 
que ninguém vos engane, porque muitos virão em Meu nome, 
dizendo: Eu sou o Cristo; e enganarão a muitos” (Mateus 24:4-5, 
grifo nosso). Jesus estava alertando especificamente sobre o engano 
do falso cristianismo que interfere no aprendizado e aceitação das 
pessoas acerca do verdadeiro cristianismo (ver também 2 Coríntios 
11:1-4, 13-15).

Quando as pessoas que professam a Bíblia são hipócritas, elas 
se tornam “pedras de tropeço”—obstáculos espirituais em vez de 
auxiliadores (ver 1 Pedro 2:8, Mateus 7:15-16, 21-23; Lucas 6:46; 
e Romanos 2). As críticas mais contundentes de Jesus foram 
contra os líderes religiosos hipócritas (Mateus 15:1-9; 23:1-39;  
Marcos 7:1-23).

Certos tipos de hipocrisia são abomináveis. Por exemplo, 
alguns líderes religiosos, que são lobos em pele de cordeiro, 
aproveitam-se de sua posição e poder para molestar crianças ou 
seduzir mulheres. Parece que eles têm a consciência cauterizada  
(1 Timóteo 4:2). Outro exemplo diz respeito àqueles que pensam 
que religião “é simplesmente um meio de ganhar dinheiro”  
(1 Timóteo 6:5, Bíblia Viva). Eles falam como profetas para 
conseguir lucrar com a ingenuidade e a boa-fé das pessoas.

Santificado seja Teu nome
Quando Jesus ensinou a Seus discípulos os assuntos mais 

importantes a serem incluídos em nossas orações diárias, Ele disse 
para orarmos para que o nome de Deus seja santificado—para que 
seja considerado e mantido como algo santo (Mateus 6:9).

Deus disse: “Não profanareis o Meu santo nome” (Levítico 
22:32). Profanar significa violar a santidade, tratar o que é sagrado 
e sublime como algo secular e mundano. Tragicamente, esta atual 
sociedade que nos rodeia usa todos os tipos de palavrões, inclusive 
aqueles que profanam, difamam e blasfemam os nomes de Deus. 
Portanto, com a ajuda de Deus, devemos sempre proteger nossos 
corações dessas más influências e desses sacrilégios.

Sempre que mencionamos um dos nomes de Deus, devemos 
fazer isso sempre com respeito e reverência. Nunca devemos 
proferir praguejamentos, gírias, palavrões, interjeições, jargões 
ou palavras impensadas. Os próximos parágrafos listam algumas 
das formas pecaminosas pelas quais os nomes de Deus são 
pronunciados. A lista inclui alguns eufemismos para os nomes de 
Deus. O termo A palavra “eufemismo” vem do grego eufemísmos, 
que significa “emprego de uma palavra favorável no lugar de 
uma de mau augúrio”. A maioria das pessoas não percebe que há 
algo errado com essas expressões mais suaves e, aparentemente, 
inocentes. Porém, assim que entendermos suas conexões com os 
nomes de Deus, devemos evitar usá-las conscientemente. A seguir 
estão os exemplos:

Associar “Deus” com a palavra “maldição” (ou usando um 
eufemismo como “dane-se!”). Literalmente, isso quer dizer “vá 
para o inferno”, o que significa que se está pedindo a Deus para 
condenar alguém ao inferno, então, como a maioria das pessoas 
pensam que o “inferno” é um lugar de tortura eterna, isso seria 
uma coisa horrível para se desejar a qualquer pessoa! E dizer 
apenas a interjeição “droga!” pode significar a mesma coisa.  
As interjeições “praga!” e “droga!” são eufemismos para maldição.

Usar os nomes de Deus e de Jesus Cristo como exclamações, 
palavrões e interjeições. É repugnante como é comum ouvir as 
pessoas dizerem “Oh, meu Deus!” ou escrever abreviado essa 
interjeição . A menos que seja dito como parte de uma oração, 
é errado usar as interjeições “Crê em Deus Pai!”, “Senhor Jesus!”, 
“Graças a Deus”, “Pelo amor de Deus!”, “A Paz de Deus!”, “Pelo 
amor de Cristo!”, “Deus te abençoe!”, “Vá com Deus!” e “Fique 
com Deus!”, “Deus me livre”, “Santo Deus!”, “Valha-me Deus!” e 
qualquer outra semelhante.

Também devemos evitar eufemismos para os nomes de Deus e 
Jesus Cristo.

Ademais, é aconselhável evitar-se palavras que estão intimamente 
ligadas a Deus—como céu, santo e misericórdia—quando são 
ditas como expressões petulantes. Tais como “Oh, céus!” e “Cruz 
credo!” e “Misericórdia!”

Certamente, Deus espera que Seu povo se abstenha de usar 
palavrões vulgares, “piadas grosseiras” (piadas sujas) e “linguajar 
sujo” (Efésios 4:29; 5:3-4; Colossenses 3:8).

Ademais, estamos proibidos de usar títulos religiosos que 
pertencem apenas a Deus, incluindo a palavra “Pai” (Mateus 
23:8-10) no sentido religioso. Somente Deus merece ser chamado 
de “Santidade” ou “Reverendo” (Salmos 111:9; a versão do Rei 
Tiago em inglês traduz “tremendo” como “reverendo”). Até 
mesmo proferir “repetições vãs”—balbuciar o nome de Deus 
continuamente em orações e pregações—desagrada a Deus 
(Mateus 6:7).

Claro, existem outras maneiras de desrespeitar a Deus. 
Quando agimos de forma desrespeitosa com as pessoas, estamos 
desrespeitando o Criador delas. Quando culpamos a Deus 
pelos problemas que nós mesmos causamos, estamos acusando 
erroneamente a Deus. Sem dúvida, estamos insultando a Deus se 
O ignoramos continuamente, exceto quando precisamos de algum 
favor dEle.

Com relação a jurar por Deus (fazer algum juramento), o Novo  
Testamento deixa claro que nunca devemos fazer isso (Mateus 

►(continua na página 25)
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Uma grande e respeitada empresa de investimento anuncia, 
“Ganhe Com Nossa Perspectiva”, garantindo aos clientes a 
ajuda para atingir as metas financeiras. Os especialistas da 

empresa sabem e veem coisas que os clientes não conseguem ver. 
A perspectiva deles reflete anos de experiência em investimentos, 
tendo uma visão mais ampla de quais técnicas e práticas são 
necessárias para o sucesso e a prosperidade. Eles oferecem aos 
clientes orientação para esse fim, ajudando a mantê-los longe da 
ruína financeira.

O slogan “Ganhe Com Nossa Perspectiva” me intrigou porque 
esse princípio pode ser aplicado a um empreendimento muito mais 
valioso e duradouro do que simplesmente ganhar dinheiro. Pense 
no seguinte: E se pudéssemos ter uma visão mais clara da vida que 
revelasse incontestavelmente quem somos, de onde viemos, o que 
nos espera e como chegaremos em nosso destino?

Você não gostaria de ouvir Aquele que sempre esteve vivo, que 
projetou e criou tudo o que existe, cuja perspectiva extraordinária 
abrange tudo, que pode ver tudo o que nós não podemos? Não 
seria maravilhoso descobrir realmente como tudo funciona—
aprendendo isso com um Deus amoroso e todo-poderoso que 
deseja que ganhemos com tudo isso?

Muitos aproveitariam essa chance. Então, a questão passa a 
ser esta: Como podemos ter acesso e conhecer isso? Muitos 
pesquisaram, presumiram e criaram diversas filosofias e fundaram 
muitas religiões que afirmam oferecer a iluminação. Muitos 
outros não têm nenhuma noção desses temas e permanecem no 
obscurantismo e na ignorância.

A princípio, podemos nos sentir muito sobrecarregados para 
pensar nisso. Podemos até achar difícil escolher qualquer linha 
particular de pensamento sobre o significado da vida. Afinal, 
muitos já exploraram esse assunto. Contudo, talvez pensemos, 
quem poderia se opor ao conhecimento acumulado de uma 
legião de pensadores e clérigos? A resposta, como veremos,  
é surpreendente e satisfatória.

As perguntas sobre o significado da vida são atemporais. Há cerca 
de três mil anos, o rei Davi registrou a aparente insignificância 
dos seres humanos quando comparada com a majestosa vastidão 
do céu noturno. Como pastor, antes de entrar na realeza, Davi 
passou muitas noites contemplando as estrelas. Observe como ele 
estruturava seus pensamentos em Salmos 8:3-4: “Quando vejo os 
teus céus, obra dos teus dedos, a lua e as estrelas que preparaste; que 

é o homem mortal para que te lembres dele? E o filho do homem, 
para que o visites [ou se preocupe com ele]?”

Quando era adolescente, eu ponderei pensamentos semelhantes. 
Eu me perguntava sobre o que acontecia após a morte. Eu deixaria 
de existir? Por diversas vezes, em minha cama e na quietude da 
noite, eu pensava muito sobre essas questões. Isso muito me 
preocupava. Mas, através das páginas da Bíblia, Deus me trouxe 
uma incrível perspectiva. Então, abracei essa maravilhosa e segura 
perspectiva, e ela trouxe grandes coisas para minha vida. Gostaria 
de compartilhar com vocês algumas dessas reflexões sobre o fato 
de ter essa perspectiva.

Deus quer que entendamos, mas existem obstáculos

Um fato às vezes esquecido é que nosso Deus Criador, nosso Pai 
divino, pretendia que viéssemos a compreender o significado de 
nossa existência. Ele quer que vejamos o que Ele está fazendo com 
e por toda a humanidade, e isso inclusive você. Mas esse insight 
não vem apenas do intelecto e muito menos da ideia de que os 
filósofos seculares já teriam encontrado e abraçado essa verdade. 
Os pensadores mais eruditos do mundo não conseguem enxergar o 
significado da vida. Atualmente, ela esteja escondida deles, embora 
esteja bem na frente deles. Entretanto, o fato de eles não verem isso 
não é inteiramente culpa deles.

O problema da percepção é principalmente de obstruções e 
barreiras mentais. Isso significa que, uma vez removidos esses 
obstáculos, todo um mundo de entendimento e relacionamento 
com Deus e o profundo significado da vida podem entrar em foco.

Esta é a história por trás dos bastidores: Jesus Cristo veio 
pregar o evangelho do Reino de Deus. Esse evangelho (em grego 
significa literalmente “boa mensagem” ou “boas novas”) aborda 
as grandes questões da vida—a respeito de Deus, do homem, do 
relacionamento entre Deus e o homem e de nosso futuro eterno.

Quando Jesus pregou nas antigas cidades de Corazim e Betsaida, 
no norte da Galileia, Ele foi recebido com resistência e mentes 
fechadas. Em Sua oração a Seu Pai, que está no céu, Jesus fez uma 
notável declaração: “Graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, 
que ocultaste estas coisas aos sábios e instruídos e as revelaste aos 
pequeninos” (Mateus 11:25, grifo nosso).

Devemos ser como crianças

Jesus nos deu uma chave importante aqui para compreender essas 

Precisamos de um ponto de vista superior para compreender todo o contexto de nossas próprias 
vidas e toda a história humana. Então, veremos que, apesar de todas as dificuldades da vida, um 

grande plano e um propósito que está em andamento — rumo a um futuro maravilhoso com Deus.

por Victor Kubik

A Bíblia  
e Você

O Ganho da  
Perspectiva de Deus
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preciosas verdades sobre nosso futuro. A compreensão do Reino 
de Deus vem primeiro para aqueles que são como bebês—como 
crianças. Jesus sublinhou isso em Seu ministério quando algumas 
crianças pequenas foram trazidas a Ele para serem abençoadas: 
“Deixai vir os pequeninos a Mim e não os impeçais, porque dos 
tais é o Reino de Deus. Em verdade vos digo que qualquer que não 
receber o Reino de Deus como uma criança de maneira nenhuma 
entrará nele” (Marcos 10:14-15).

O ponto de vista dEle é que devemos estar prontos para receber 
essa verdade com uma atitude confiante e humilde, sendo acessí-
veis e ensináveis.

Vemos, então, que a mensagem de Deus sobre Seu Reino está, 
em grande parte, oculta para os renomados pensadores do mundo, 
até mesmo para alguns que afirmam ser grandes teólogos. Mas ela 
pode ser compreendida por aqueles que têm um relacionamento 
de família com Seu Criador. Esse relacionamento é edificado sobre 
o amor, a obediência, o respeito e a humildade, que, em certo grau, 
está ao alcance de todo ser humano. E é nesse ambiente mental 
adequado que são estabelecidas essa compreensão e perspectiva. 
As boas novas de Jesus Cristo e do Reino de Deus deveriam 
ser entendidas por todos—pelos pobres, ricos, instruídos e 
analfabetos.

O apóstolo Paulo lembra os cristãos em Corinto sobre o tipo 
de pessoa que normalmente Deus leva a enxergar e compreender 
Suas sagradas verdades:

“Porque vede, irmãos, a vossa vocação, que não são muitos os 
sábios segundo a carne, nem muitos os poderosos, nem muitos 
os nobres que são chamados. Mas Deus escolheu as coisas loucas 
deste mundo para confundir as sábias; e Deus escolheu as coisas 
fracas deste mundo para confundir as fortes. E Deus escolheu as 
coisas vis deste mundo, e as desprezíveis, e as que não são para 
aniquilar as que são; para que nenhuma carne se glorie perante Ele.

“Mas vós sois dEle, em Jesus Cristo, o qual para nós foi feito 
por Deus sabedoria, e justiça, e santificação, e redenção; para 
que, como está escrito: Aquele que se gloria, glorie-se no Senhor”  
(1 Coríntios 1:26-31).

Uma vez que essa perspectiva esteja clara, se desvela um 
fantástico mural panorâmico, que abrange desde as raízes 
pré-históricas do homem até a glória eterna. Tudo isso está 
significativamente interligado, mostrando o meticuloso plano de 
Deus para a humanidade criada à imagem e semelhança dEle para 
existir em um relacionamento familiar com Ele para sempre.

Os enganos do inimigo e a miopia humana
Outro fator para as pessoas não verem esse quadro maior e 

o propósito da vida é a ação de um ser chamado de governante 
deste mundo e deus desta era, Satanás, o diabo, que manipulou 
a percepção das pessoas, cegando seus olhos e mentes para 
que não pudessem ver. Ao escrever novamente aos coríntios,  
Paulo declarou:

“Mas, se ainda o nosso evangelho está encoberto, para os que se 
perdem está encoberto, nos quais o deus deste século cegou os en-
tendimentos dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz 
do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Porque 
não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus, o Senhor; e 
nós mesmos somos vossos servos, por amor de Jesus. Porque Deus, 
que disse que das trevas resplandecesse a luz, é quem resplandeceu 

em nossos corações, para iluminação do conhecimento da glória 
de Deus, na face de Jesus Cristo” (2 Coríntios 4:3-6).

Nossa perspectiva também pode ser limitada porque vemos ou 
consideramos apenas o que está próximo e imediato. Naturalmente, 
não podemos ver o que Deus vê porque não enxergamos além 
do que está ao nosso redor. Assim como em nossos primeiros 
anos de vida somente podemos entender apenas o que vemos 
em nosso núcleo  familiar imediato, podemos não perceber 
muito além do que aprendemos e experimentamos enquanto nos  
tornamos adultos.

E quanto à nossa perspectiva pessoal? Nossas primeiras memó-
rias provavelmente se centram em nossos pais. Nós nos lembramos 
da casa em que crescemos, das pessoas ao nosso redor e como nos 
relacionamos com elas. Acreditávamos muito no que as pessoas ao 
nosso redor pensavam, o que ainda influencia nosso pensamento 
enquanto arriscamos ter nossos próprios pontos de vista. É impor-
tante reconhecer que nosso conceito inicial sobre Deus, ou a falta 
deste, se derivou daqueles ao nosso redor. Também aprendemos e 
tivemos experiências com a maldade.

À medida que envelhecemos, nossas perspectivas se ampliam. 
Entendemos cada vez mais e melhor o mundo que nos rodeia.  
Por meio da curiosidade e da educação, tomamos conhecimento 
de nossa cidade, de nosso estado, de nosso país e de nosso mundo.  
Essa mesma curiosidade se estende simultaneamente aos 
pensamentos sobre o que somos, que ajuda a formar nosso 
entendimento humano quanto a nossa existência e as questões do 
significado da vida.

A fonte vital de respostas e perspectivas 
Isso leva a algumas questões críticas: Por que nascemos? Existe 

uma razão e um propósito para a existência humana? E de onde 
viemos? Essa vida física é tudo que existe? Minha vida tem um 
propósito? Será que podemos ver um propósito para nossa própria 
vida, que tem seus altos e baixos e uma mistura de alegrias e 
tristezas? Sentimos que há um valor duradouro em nossa labuta, 
desafios e incertezas diárias?

Para entender as respostas a essas importantes perguntas, é 
preciso mais do que especulação e raciocínio. É preciso revelação, 
uma luz brilhante e guia para ver tudo isso—uma “luz para brilhar 
nas trevas”!

Onde nós, como seres humanos, podemos encontrar as respostas 
que buscamos? A única fonte com suprema autoridade que resistiu 
ao teste do tempo e ao escrutínio é a Bíblia, que foi preservada de 
maneira surpreendentemente precisa. Ela foi escrita por mais de 
quarenta autores ao longo de mil e quinhentos anos. Por si só, ela 
é uma crônica de séculos de experiência humana. Se olharmos 
para isso com respeito e humildade, veremos projeto, realização, 
propósito e lições que nos dão uma perspectiva que se estende 
por todos os tempos—desde antes da criação do universo até um 
futuro distante.

Então, qual é a história que Deus está tentando nos contar? O que 
Ele vê e nós não?

Para entender algo inteiramente, temos que vislumbrar isso de 
uma visão diferente e mais ampla. A melhor vista é lá do alto, de 
onde você pode ver tudo e compreender sua plenitude. Se tivésse-
mos que explicar a geografia da Terra apenas por conhecer nossa 
vizinhança, isso seria muito inadequado.
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Muitos têm usado o Google Earth, um programa de computador 
com imagens de satélite, a nível do solo e geradas por computador, 
que permite aos usuários visualizar e navegar virtualmente por 
cidades e paisagens ao redor do mundo. E podemos começar 
com nossa vizinhança local, mostrando nossas ruas e até nossa  
própria casa.

Então podemos diminuir o zoom rapidamente e ver mais 
daquilo que fazemos parte. Começamos a ver a forma de nosso 
estado. Afastando mais o zoom, poderemos ver todo o nosso país. 
Ainda mais longe e podemos ver a curvatura da Terra, e quando 
chegarmos ao limite desse programa, veremos a Terra como uma 
esfera no espaço. Assim, você pode ter uma visão geral de onde está 
no mundo.

Entretanto, para sabermos onde estamos no universo é preciso 
uma escala muito maior do que o Google Earth é capaz de nos levar. 
A Terra é um dos menores planetas de nosso sistema solar. Nosso 
sol é uma das centenas de bilhões de estrelas da Via Láctea. Até 
mesmo nossa galáxia é apenas uma de um grupo “local” de galáxias 
dentro de um superaglomerado “local” de muitos outros grupos. 
Conforme expandimos mais essa pesquisa, começamos a ganhar 
a perspectiva inspiradora de um universo inimaginavelmente 
grande com centenas de bilhões de galáxias que só Deus pode 
perceber completamente. E podemos admitir facilmente que nossa 
visão da rua de onde estamos em nossa vizinhança galáctica é  
muito limitada.

Será que podemos chegar ao ponto de admitir que também não 
vemos tudo sobre nosso lugar e propósito na vida? Será que não 
sabemos isso porque simplesmente não temos aquela visão ampla 
que leva em conta a passagem do tempo, dos eventos, da história e 
muitos outros fatores?

Conforme mencionado, a Bíblia oferece a perspectiva de muitos 
escritores que escreveram sobre aspectos cruciais da história e da 
moralidade do ser humano desde os primeiros dias da Terra e do 
homem. E também prediz com autoridade o futuro, levando-nos 
muito além de nosso tempo presente. Na verdade, ela contém uma 
história muito objetiva que apresenta uma perspectiva pela qual 
podemos aprender e nos beneficiar.

À medida que agora nos esforçamos para ganhar a perspectiva de 
Deus, vamos olhar para a Bíblia, a Palavra dEle, como um livro que 
nos dá uma perspectiva muito maior e extremamente útil, da qual 
podemos ganhar incomensuravelmente.

Diminuindo o zoom para ver toda a história
Alguns acham que a Bíblia é um desafio ao entendimento.  

Se você buscar seções aleatórias dela, descobriria relatos biográficos 
e históricos, alguns violentos e, aparentemente, bizarros. Você 
vai ler sobre assassinato, poligamia, guerra, escravidão, idolatria, 
genocídio e outros males. Analisar esses eventos isoladamente 
pode nos fazer questionar sobre o propósito do relato de alguns 
desses acontecimentos.

Mas aqui está a chave: Ao diminuir o zoom e ver toda a experiên-
cia humana de um ponto mais alto, a história geral da experiência 
humana narrada na Bíblia começa a pintar um quadro indelével e 
cheio de significado.

A história do homem começa no Jardim do Éden. O livro de 
Gênesis descreve duas notáveis árvores nesse jardim—a árvore da 
vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Deus criou os 

seres humanos à Sua imagem e semelhança (Gênesis 1:27) com 
a intenção de que permaneçam para sempre na família dEle. Ele 
instruiu Adão e Eva a comer da árvore da vida, pois significava a 
fonte da vida eterna.

E Ele os advertiu para não comer da árvore do conhecimento 
do bem e do mal, que representava aprender ou experimentar a 
vida por tentativa e erro, rejeitando assim a autoridade de Deus 
e substituindo-a pelo relativismo ético e moral. E, certamente, o 
resultado dessa decisão seria a morte.

A Bíblia registra que Adão e Eva fizeram a escolha errada e 
foram expulsos do Jardim do Éden e, portanto, do acesso à árvore 
da vida—isto é, da possibilidade de viver para sempre. Quando 
foi cortado o acesso dos seres mortais a essa árvore, Adão e Eva 
morreram. Essa restrição também foi transmitida para toda a 
humanidade (Romanos 5:12). O mundo em geral permanece sem 
acesso à árvore da vida.

Considere esta perspectiva: A história do homem contada pela 
Bíblia e pela História é uma narrativa do ser humano tentando 
encontrar seu próprio caminho—com resultados calamitosos. 
Talvez você não tenha pensado nisso antes, contudo, pouco mais 
de mil e quinhentos anos após a criação do homem, a sociedade 
tornou-se tão corrompida e mergulhada na maldade que estava 
além de qualquer correção. Então, Deus trouxe um dilúvio global e, 
de certa forma, reiniciou a civilização humana com apenas alguns 
sobreviventes. Mas mesmo depois do dilúvio, a humanidade voltou 
a se enredar em um estilo de vida danoso. E não houve nenhuma 
melhora na natureza básica do homem.

Algumas civilizações imperialistas surgiram e caíram, começando 
com a cidade-estado da Babilônia. Avançando através das eras, uma 
civilização que rejeitou a Deus dará origem, conforme revelado 
no livro de Apocalipse, uma terrível Babilônia do tempo do fim, 
também conhecida como a Besta.

Ao longo desse caminho, o homem experimentou todas as formas 
de governo imagináveis. Cada um teve seus defeitos—e alguns 
terminando em catástrofe. O homem criou suas próprias leis. 
Abraçando o relativismo moral, a humanidade criou seus próprios 
deuses, religiões e filosofias. Muitas vezes, os conflitos foram 
resolvidos por meio de guerras sangrentas e destrutivas. Geração 
após geração, as sociedades tiveram que se erguer novamente e 
tentar encontrar seu próprio caminho.

Cerca de sessenta e cinco milhões de pessoas (três por cento da 
população mundial) morreram na Segunda Guerra Mundial. Esse 
conflito mundial afetou todas as civilizações humanas e deixou 
o mundo em chamas. E, por fim, a atual situação do mundo é o 
resultado das escolhas do próprio homem.

Entretanto, apesar de a década de 1940 ter sido terrível, estamos 
próximos de um conflito global muito pior! Na verdade, a Bíblia 
prediz que a situação mundial se tornará tão turbulenta e perigosa 
que a sobrevivência da humanidade somente será possível pela 
intervenção direta e socorro do próprio Deus!

Jesus Cristo advertiu: “Pois haverá mais angústia que em 
qualquer outra ocasião desde o começo do mundo, e nunca mais 
haverá angústia tão grande. De fato, se o tempo de calamidade não 
tivesse sido limitado, ninguém sobreviveria...” (Mateus 24:21-22, 
Nova Versão Transformadora).

E qual é a boa nova? “Mas esse tempo foi limitado por causa dos 
escolhidos” (versículo 22, Nova Versão Transformadora).

A Bíblia  
e Você
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Enquanto o homem segue nessa saga falaciosa, Deus está 
elaborando um plano maravilhoso—com seu ponto culminante 
ainda no futuro. Uma longa, profunda e amorosa história vem se 
desenrolando junto com a dor do drama humano.

Compreendendo o plano que Deus está realizando
Desde o início, Deus tinha um plano em operação para redimir 

a humanidade. Ele começou trabalhando por meio de certos indi-
víduos entre a criação e o dilúvio, e mais tarde através da família 
de Abraão e, em seguida, por meio de uma nação que descendeu 
dele. Como registra a Bíblia, a nação da antiga Israel deveria ser o 
meio pelo qual, em última análise, viria a redenção—resgatando o 
homem do pecado e da morte.

Deus resgatou Israel da escravidão através de um êxodo. Deus 
fez alianças com o povo por meio dos quais deveriam demonstrar 
Sua justiça e bondade às nações vizinhas e a todo o mundo. Mas 
eles fracassaram e, geração após geração, rejeitaram a Deus e Seus 
caminhos. A desobediência de Israel levou a todos diretamente a 
outro período de escravidão.

Mas isso não impediu a Deus, pois tudo fazia parte do Seu plano. 
Ele queria mostrar que o homem precisava não apenas de Suas 
bênçãos e leis, mas de um novo espírito e um novo coração—
prometidos por Deus. Ademais, Deus iria lidar diretamente com os 
temas centrais que continuam causando dor e sofrimento. No fim 
das contas, essa mudança fundamental permanente na natureza do 
homem viria conforme profetizou Jeremias: “Eis aí vêm dias, diz o 
Senhor, em que firmarei nova aliança...Na mente, lhes imprimirei 
as Minhas leis, também no coração lhas inscreverei; Eu serei o Seu 
Deus, e eles serão o Meu povo” (Jeremias 31:31; 33, ARA).

Uma etapa crítica e muito importante do plano ocorreu há cerca 
de dois mil anos. Deus veio à Terra como um homem, como Jesus 
Cristo, enviado pelo Pai. O homem pode ser redimido através do 
sacrifício de Jesus Cristo. A falha do homem é corrigida ao receber 
uma nova natureza por meio do Espírito Santo.

Agora começamos a ver o verdadeiro ganho da perspectiva  
de Deus.

Através do dom do Espírito Santo, homens e mulheres 

convertidos com essa nova natureza receberão o benevolente dom 
da imortalidade, que incluirá um novo corpo espiritual que viverá 
para sempre. Se você tem o Espírito Santo de Deus vivendo em 
você, então você pode esperar o seguinte: “E, se o Espírito daquele 
que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em vocês, aquele 
que ressuscitou a Cristo dentre os mortos também dará vida a seus 
corpos mortais, por meio do seu Espírito, que habita em vocês” 
(Romanos 8:11, NVI).

E já quase no fim da Bíblia, no último capítulo do livro de 
Apocalipse, a árvore da vida reaparece (22:2, 14). Dessa vez, seu 
fruto espiritual—acesso à maravilhosa vida eterna junto com Deus 
Pai e Jesus Cristo—estará disponível para todos! Assim, conforme 
avançamos para uma visão completa da história da Bíblia, vemos 
—como parte do propósito de Deus em nos criar para sermos 
membros de Sua família para sempre—que a árvore da vida encerra 
a incrível jornada da humanidade.

Como revela a Bíblia, atualmente Deus está trazendo muitos 
filhos e filhas à glória (Hebreus 2:10). E você pode ser um deles!

Quando enxergamos a perspectiva de Deus e não a nossa, que 
é pequena e limitada, conseguimos enxergar Seu plano lógico 
e amoroso para todos. E assim tudo isso começa a fazer sentido.  
E diante de algumas das questões mais difíceis da vida, necessita-
mos entender que as respostas maravilhosas já estão bem à nossa 
frente. Apenas precisamos ver o que Deus está nos mostrando.

Então, de qual história maravilhosa você quer fazer parte? 
Continue estudando a Palavra de Deus e vivendo por ela para 
ganhar a perspectiva dEle. BN

              PARA SABER MAIS

Muito é revelado na Bíblia do supreendente plano de Deus para você. 
Se você está interessado—e você devia estar, considerando o escopo 
do interesse maravilhoso de Deus em você—convidamos você a 
enviar ou baixar nossos guias de estudo bíblicos gratuitos "Por que 
Você Nasceu?" e "As Festas Santas de Deus: O Plano de Deus Para a 
Humanidade—A Única Esperança da Raça Humana." 

http://portugues.ucg.org/estudos

5:33-37; Tiago 5:12). Em qualquer tribunal de justiça, podemos 
dizer apenas: “Eu garanto dizer a verdade”.

Os nomes de Deus têm autoridade e poder e devem 
ser usados corretamente!

Qualquer coisa que tenha grande poder (energia nuclear, 
por exemplo) pode ser usada enormemente para bem ou para 
mal. Os nomes de Deus têm um poder incrível, mas não de 
uma forma mágica ou pagã. A blasfêmia, a hipocrisia e outros 
abusos dos nomes de Deus causam um grande dano, enquanto 
o uso, segundo a vontade divina, desses nomes pode fazer um  
grande bem.

Por exemplo, nós, seres humanos, não temos autoridade ou 
permissão para nos aproximar ou falar diretamente com Deus. 
Mas Jesus Cristo, obviamente, tem autoridade para se aproximar 
de Seu Pai e Ele se ofereceu para compartilhar essa autoridade 

conosco! Podemos orar diretamente a Deus indo até Ele “em 
nome de Jesus Cristo” [pela autoridade de Jesus Cristo] (ver João 
15:16, 16:23-27)!

Independentemente do que estejamos fazendo, sempre 
devemos pensar em nós mesmos como representantes de Jesus 
Cristo e Deus Pai. Paulo escreveu: “E, quanto fizerdes por 
palavras ou por obras, fazei tudo em nome do Senhor Jesus, 
dando por Ele graças a Deus Pai” (Colossenses 3:17). Essa é uma  
grandíssima responsabilidade!

Então, se Deus o chamou para ser Seu filho ou filha, você está 
sendo chamado para “glorificá-Lo” sendo a “luz do mundo” 
(Mateus 5:14-16). Você está sendo chamado para levar Seu 
nome e refletir Seu caráter em cada pensamento, palavra e ação. 
Nunca abuse ou deturpe o nome de Deus. Em vez disso, carregue 
dignamente Seu nome de maneiras que possam honrar, exaltar, 
magnificar e glorificar a Deus Pai e nosso Senhor Jesus Cristo. BN

► (“Série Os Dez Mandamentos” cont. da pg.21) 
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Hoje em dia, muitas pessoas creem que a Bíblia ensina que 
o ser humano tem uma alma imortal que, após a morte, 
permanece consciente e passa a viver com Deus no céu 

ou vai para algum tipo de tormento eterno no inferno. Mas, sem 
dúvida, não é isso  o que ensina a Bíblia. Ela afirma que o homem 
é uma alma mortal, ou seja, que pode morrer (Ezequiel 18: 4, 20),  
e que morrer é dormir “o sono da morte” (Salmos 13:3, ARA).

Frequentemente, a Bíblia compara a morte ao sono e não à uma 
existência consciente—um sono do qual devemos ser despertados 
em uma futura ressurreição (ver Daniel 12:2; Jó 14:12-14;  
1 Coríntios 11:30; 15:51; 1 Tessalonicenses 4:13-14). As Escrituras 
declaram explicitamente que “os mortos não sabem coisa 
nenhuma” (Eclesiastes 9:5, grifo nosso). Além disso, ela assegura 
que, “para onde você vai, não há atividade nem planejamento,  
não há conhecimento nem sabedoria” (versículo 10, NVI).

Contudo, muitos reconhecem que a Bíblia ensina sobre uma 
ressurreição vindoura. O argumento tradicional é que a alma 
imortal parte para uma existência incorporal, embora consciente, 
na morte e que a ressurreição tem a ver com a ressurreição de 
um corpo renovado no futuro para essa alma habitar novamente. 
Isso se refere ao que é chamado de estado intermediário dos 
mortos—a natureza da existência entre a morte do corpo e a  
futura ressurreição.

Ademais, diante das comparações bíblicas com o sono, alguns se 
referem depreciativamente à crença nesse estado intermediário de 
inconsciência como “sono da alma”. Contudo, isso é simplesmente 
levar em conta o que realmente dizem as Escrituras, ao passo que a 
crença em uma alma desencarnada na vida após a morte não vem 
da Bíblia, mas da religião e filosofia pagãs.

Alguns reconheceram a verdade sobre esse assunto por 
séculos. Sem dúvida, seria uma grande surpresa para muitos 
protestantes de hoje saberem que personagens importantes, que 
eles veem como heróis da fé—a saber, Martinho Lutero, pai da 

Reforma Protestante, e William Tyndale, que foi martirizado por 
seu trabalho monumental de tradução da Bíblia para a língua 
inglesa—escreveram contra a imortalidade da alma e contra a 
ideia da percepção consciente na morte. Esses homens ensinavam 
a doutrina do mortalismo cristão ou sono da alma—assim como 
os escritores inspirados das Escrituras, como o apóstolo Paulo.

Martinho Lutero: “Os mortos dormem em total 
insensibilidade”

Em 1517, Martinho Lutero divulgou suas famosas noventa e 
cinco teses sobre os erros da Igreja Católica. Mais tarde, em 1520, 
ao defender muitas delas, ele disse que a ideia de “que a alma é 
imortal” era uma dentre as “monstruosas fábulas que fazem parte 
do monturo romano das decretais” (afirmação de todos os artigos 
de Martinho Lutero condenados pela última bula de Leão X, Art. 27, 
Works of Luther [Obras de Lutero, em inglês], Weimar ed., Vol. 7). 
A principal preocupação de Lutero quanto a isso era a concepção 
católica do tormento consciente das almas no purgatório,  
que ele rejeitou.

Algum tempo depois, ele escreveu: “Em minha opinião é 
provável que, com pouquíssimas exceções, os mortos dormem 
em total insensibilidade até o dia do julgamento...[então] com 
que autoridade se pode dizer que as almas dos mortos não podem 
dormir...da mesma forma que os vivos dormem profundamente o 
intervalo entre o cair da noite e o amanhecer?” (Letter to Nicholas 
Amsdorf [Carta Para Nicholas Amsdorf, em inglês] 13 de janeiro 
de 1522, citado por Jules Michelet, The Life of Luther [A vida de 
Lutero, em inglês], William Hazlitt, 1862, p. 133).

E quanto à citação de Eclesiastes que vimos anteriormente, 
mais tarde, Lutero apontou: “Salomão julga que os mortos estão 
dormindo e não sentem absolutamente nada. Pois os mortos 
jazem sem contar dias nem anos, mas quando forem acordados, 
vai parecer que eles dormiram apenas um minuto” (An Exposition 
of Solomon’s Book, Called Ecclesiastes or the Preacher [Uma 
Exposição do Livro de Salomão, Chamado Eclesiastes ou o 
Pregador, em inglês], 1553, fólio 151v).

Então, Lutero via isso como uma espécie de existência em estado  
de coma, afirmando em outro lugar: “Assim, após a morte, a alma 
vai para seu lugar de descanso e paz, e enquanto dorme não realiza 
o ato do sono, pois Deus preserva a alma que desperta. Deus pode 
despertar Elias, Moisés e outros...para que vivam. Mas como 
pode ser isso? Isso nós não sabemos, mas nos satisfazemos com o 
exemplo do sono corporal e com o que Deus diz: é um sono, um 
descanso e uma paz” (Interpretation of the First Book of Moses, 

A Falácia da Imortalidade da Alma

Explorando a  
Palavra de Deus

Muitos acreditam que a alma é imortal e que permanece consciente separada do corpo após a 
morte. Mas os primeiros reformadores Martinho Lutero e William Tyndale reconheceram o que a 
Bíblia ensina sobre isso — que aqueles que morreram não têm consciência enquanto aguardam 

uma futura ressurreição.

por Tom Robinson

De acordo com o que Lutero e  
Tyndale ensinaram, a Bíblia apresenta 
a morte como um estado sem 
qualquer consciência.
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Writings  [Escritos da Interpretação do Primeiro Livro de Moisés, 
em inglês], Vol. 1). Ele estava tentando explicar a preservação de 
nossa existência durante a morte até a ressurreição.

Embora Lutero talvez nem sempre tenha sido coerente ou claro, 
devemos reconhecer que, definitivamente, ele não defendia a 
existência consciente e incorporal de uma alma imortal no céu 
ou no inferno logo após a morte, como acreditam hoje em dia os 
luteranos e outros protestantes.

William Tyndale responde a Thomas More

Na mesma época, William Tyndale defendeu o ensinamento da 
morte como um sono contra a acusação do filósofo católico inglês 
e estadista do rei Henrique VIII, Sir Thomas More, que também 
escreveu o livro A Utopia.

Tyndale respondeu a ele em 1530, argumentando: “E você, 
colocando-as [almas que partiram] no céu, inferno e purgatório, 
destrói os argumentos com os quais Cristo e Paulo provam a 
ressurreição...E novamente, se as almas estão no céu, diga-me por 
que elas não estão tão bem quanto os anjos? E então qual é a causa 
[ou razão] da ressurreição?” (An Answer to Sir Thomas More’s 
Dialogue [Uma resposta ao Discurso de Sir Thomas More, em 
inglês], Livro 4, capítulo 4).

Ademais, na mesma resposta, Tyndale criticou a posição católica 
sobre o assunto como uma atitude de abraçar um ensinamento 
pagão, declarando: “A verdadeira fé promove a ressurreição... 
Os filósofos pagãos, negando isso, expuseram que as almas sempre 
viveram [como imortais]. E o papa une a doutrina espiritual de 
Cristo e a doutrina carnal dos filósofos; coisas tão antagônicas que 
elas não podem concordar, não mais do que o Espírito e a carne 

fazem em um homem cristão. E quando um 
papa de mentalidade carnal consente com essa 
doutrina pagã, ele corrompe as Escrituras para 
estabelecer isso”.

Em outra parte de sua resposta, Tyndale 
observa que o conceito de que os fiéis mortos 
estão conscientes no céu era contrário aos 
ensinamentos de Cristo. Ele ressalta: “E quando 
ele [Thomas More] provar que os santos  
já estão no céu na glória com Cristo, dizendo: 
‘Se Deus é o Deus deles, então eles estão no céu, 
porque ele não é o Deus dos mortos’ [como  
More tentou argumentar a partir da observação 
de Jesus em Mateus 22:31-32]; ali ele rouba 
o argumento de Cristo, com o qual prova a 
ressurreição: que Abraão e todos os santos 
deveriam ressuscitar, não que suas almas 
estivessem no céu; cuja doutrina ainda não 
existia no mundo. E com essa doutrina ele afasta 
completamente a ressurreição e torna sem efeito 

o argumento de Cristo”.
Além disso, Tyndale faz um uso contundente da declaração 

do apóstolo Paulo de que os cristãos seriam mais infelizes, ou 
miseráveis, se não houvesse ressurreição (1 Coríntios 15:16-19) e 
de sua instrução de que os cristãos devem consolar uns aos outros 
sobre os entes queridos perdidos com a esperança da ressurreição 
na volta de Cristo (1 Tessalonicenses 4:13-18). Essa instrução não 
faria sentido se esses entes queridos já estivessem despertos no 
céu. Como Tyndale, sarcasticamente, argumenta:

“‘Não, Paulo, você é iletrado; vá até o Mestre [Thomas] 
More e aprenda uma nova maneira. Não somos os mais 
miseráveis, embora não nos levantemos novamente; pois 
nossas almas vão para o céu assim que morremos, e ali 
ficaremos tão alegres quanto Cristo que nos ressuscitou’.  
E me impressiona que Paulo não tenha consolado os tessalonicenses 
com essa doutrina, se ele a reconhecesse, de que as almas de 
seus mortos estavam jubilosas; como ele fez com a ressurreição, 
quanto aos seus mortos ressuscitassem. Se as almas estão no céu,  
em tão grande glória quanto os anjos, depois de sua doutrina, 
mostre-me qual deve ser o motivo da ressurreição”.

Embora não concordemos com várias facetas do ensinamento 
religioso de Lutero e Tyndale, nós concordamos que a Bíblia 
mostra que não há consciência no estado de morte.

Enquanto muitos outros reformadores reconheceram isso,  
a Reforma como um todo persistiu, e ainda persiste, em falsos 
ensinamentos sobre a alma imortal no céu ou no inferno. Mas a 
verdade das Escrituras ainda se mantém firme. Por que não aceitar 
o que a Palavra de Deus revela sobre esse assunto vital? BN

              PARA SABER MAIS

Para entender a natureza da existência após a morte, devemos 
olhar para o que Deus tem a dizer sobre o assunto na Sua Palavra.  
Certifique-se de baixar ou solicitar nosso guia de estudo gratuito "O Que 
Acontece Depois da Morte?" para saber o que a Bíblia realmente diz!

http://portugues.ucg.org/estudos

Os famosos reformadores da igreja Martinho Lutero, 
à esquerda, e William Tyndale entenderam a verdade 
bíblica de que os mortos, em vez de irem para o céu ou 
para o inferno quando morrem, estão “descansando” sem 
quaisqueres pensamentos até uma futura ressurreição.



PB2109

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!                                                                                                                     

Descubra qual é o plano de Deus para você!

Deus Tem Um  
Plano Para  

a Humanidade?

Descubra o significado surpreendente e 
relevante das festas encontradas na Bíblia 

e como elas podem beneficiar você.

PEÇA UM EXEMPLAR GRATUITO do 
guia de estudo bíblico As Festas 
Santas de Deus ou baixe ou leia 

online em www.revistaboanova.org.


