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O exemplo de humilde submissão de Jesus foi precedido pelo exemplo de uma mãe dedicada e submissa.
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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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O estado do Colorado, onde moro, é bem conhecido por 
sua história de mineração. Durante o final dos  anos 1800 
e início de 1900, milhões de dólares em ouro, prata e 

outros metais preciosos e outros materiais úteis, como carvão, 
foram extraídos no estado. Sendo um aficionado por história, 
explorei várias dessas antigas minas de ouro e prata.

Alguns mineradores ficaram ricos. A maioria não, mas mesmo 
assim, muitos conseguiam ganhar um bom dinheiro na época. 
A mineração tinha seus perigos. O desmoronamento nas minas 
talvez fosse o maior de todos. Ocasionalmente, as minas inunda-
vam quando um córrego subterrâneo ou bolsão de água era aci-
dentalmente rompido. Os explosivos necessários para quebrar a 
rocha eram um perigo contínuo.

Mas, havia Um perigo particularmen-
te ameaçador: gases venenosos como 
metano ou monóxido de carbono. 
Como esse perigo era silencioso e in-
visível, ele poderia pegar os mineiros 
desprevenidos. Em um minuto estava 
tudo bem e no próximo eles estavam 
inconscientes ou mortos.

Para lidar com esse perigo, os mine-
radores criaram uma solução engenho-
sa. Eles levavam canários engaiolados 
para as profundezas da mina. E os caná-
rios gorjeiam e cantavam alegremente 
enquanto os mineiros trabalhavam.

Sem dúvida, o canto deles melhorava o ambiente de trabalho, 
mas também servia como um sistema de alerta. Porque quando 
eles paravam de cantar era sinal de que tinham desmaiado ou 
morrido devido a gases tóxicos ou falta de oxigênio. E por causa 
do seu tamanho, eles eram afetados mais rapidamente. Assim, 
os mineiros sabiam que precisavam sair imediatamente daquela 
situação perigosa ou logo morreriam também.

Essa prática deu origem à figura de linguagem de um “canário 
na mina de carvão”. E tornou-se uma metáfora para um alerta de 
perigo—um aviso que, se ignorado, provavelmente seria fatal 
para qualquer pessoa e todos ao seu redor.

Ultimamente, eu tenho pensado muito nessa metáfora pecu-
liar. Por quê? Porque parece que para onde quer que eu volte 
minha atenção, os canários não estão mais cantando. Os gor-
jeios alegres e as conversas estão silenciando. O silêncio está se 
tornando cada vez mais ensurdecedor.

As pessoas tem tido um pressentimento sinistro. Como um ex-
periente estudante de história, eu nunca vi uma época como a 
atual. A presente situação econômica parece uma combinação 
da volta da desastrosa estagflação da década de 1970 com os 
dias que levaram à Grande Depressão da década de 1930.

A situação de caos na Europa, a turbulência global gerada pela 
invasão russa da Ucrânia e a contínua agressão da China contra 
Taiwan e outros vizinhos do Pacífico, trazem um cenário interna-

cional assustadoramente reminiscente do tempo pouco antes 
da conflagração da Segunda Guerra Mundial em que morreram 
milhões de pessoas.

A crescente escassez de alimentos traz à mente o gravíssimo 
período de fome de muitas décadas atrás. Ainda não havíamos 
passado por uma crise de energia como a atual em que estados, 
regiões e países inteiros estão passando por blecautes que po-
dem causar milhares de mortes devido ao calor e frio extremos.

O que estaria por trás dessas diversas e simultâneas tempesta-
des de problemas?

O nome desta revista, A Boa Nova, vem de uma fonte 
de notícias específicas, mas amplamente ignorada. E essa 

fonte de notícias é a Bíblia—
especificamente, a profecia bíblica.  
E seu slogan, “A Boa Nova do Mundo de 
Amanhã”, se baseia no entendimento da 
profecia bíblica que Deus entregou aos 
Seus servos (Amós 3:7).

A profecia bíblica revela que uma 
tempestade está se aproximando, e 
ela é diferente de tudo o que já foi vis-
to na história da humanidade (Mateus 
24:21-22). E ela vai pegar de surpresa a 
maioria das pessoas. Conforme predis-
se o apóstolo Paulo: “Pois que, quando 
disserem: Há paz e segurança, então, 
lhes sobrevirá repentina destruição... 

e de modo nenhum escaparão” (1 Tessalonicenses 5:3).
Por que está vindo essa tempestade? No livro de Isaías Deus 

nos diz o seguinte: “Esta é a resposta do Santo de Israel: “Porque 
desprezam o que lhes digo e preferem confiar em opressão e 
mentiras, a calamidade virá sobre vocês de repente, como um 
muro inclinado que se rompe e desmorona. Num instante 
desabará e cairá por terra. Serão despedaçados como vasilha de 
barro, esmigalhados tão completamente que não sobrará um 
caco grande o suficiente para tirar brasas da lareira ou um pouco 
de água do poço” (Isaías 30:12-14, Nova Versão Transformadora).

Os sinais de alerta dessa iminente tempestade estão se 
tornando cada vez mais evidentes a cada dia. Contudo, muitas 
pessoas continuam desprezando a Palavra de Deus e confiando 
em mentiras.

Ouça atentamente, será que os canários ainda estão  
cantando? Você está prestando atenção nisso? Sua vida eterna 
depende disso!

editorial

Scott Ashley 
Editor-chefeUm Alerta Silente

Minerador com um canário, que tem o potencial de salvar vidas.
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Recentemente, durante um fim de semana prolongado, eu e 
minha esposa fomos a um casamento. E foi um casamento 
lindo em um lindo cenário ao ar livre, onde os noivos 

trocaram votos diante de Deus e de testemunhas. Amigos e 
familiares vieram de todo o país para testemunhar esse momento 
feliz. Depois as pessoas se misturaram e conversaram e fizeram 
amizades, degustando por horas comidas e bebidas. Era tudo o 
que um casamento deveria ser, uma celebração de uma instituição 
ordenada por Deus e uma bênção para as famílias.

No início do ano, quando recebemos o convite pelo correio, 
pensamos em como seria bom viajar na primavera para o sul e 
participar desse casamento. Desde então, algumas coisas mudaram. 
O preço da gasolina dobrou de valor, aumentando assim os custos 
da viagem. E a inflação provocou aumento da hospedagem em 
hotel, exigindo mais gerenciamento desses gastos adicionais.

E o irritante coronavírus ainda circula no mundo. Antes de partir 
para essa viagem, ocorreu um pequeno surto de infecção em uma 
conferência que participamos, o suficiente para nos lembrar dessa 
preocupação e tudo o que vem com ela. A Rússia invadiu a Ucrânia 
durante esse período. Embora essa guerra esteja longe da maioria 
de nós, com o tempo todos sentiremos seu impacto. Enquanto 

milhões de pessoas na Ucrânia passam por severas tribulações, 
muitos de nós ainda são livres para circular por nossas terras, viver 
uma vida normal e ir a casamentos. Mas, até quando?

A verdade é que uma grande tempestade está se formando. 
Felizmente, ela terminará, mas não antes de causar muita 
destruição. Por isso, precisamos estar atentos.

Disfarçando otimismo

Será que estamos ponderando seriamente a situação do mundo 
em que vivemos? Ou estamos disfarçando otimismo—assumindo 
um comportamento alegre enquanto ignoramos o perigo ou as 
crises ao nosso redor?

E por mais agradável que tenha sido assistir a esse casamento, ali 
alguns pensamentos vieram à minha mente, tais como: “Estamos 
ignorando a realidade dos tempos atuais?” ou “Entendemos 
realmente o momento grave da história em que vivemos?” Não me 
entendam mal, pois acredito plenamente que a vida deve continuar 
e que não devemos largar todos seus prazeres neste momento.

Mas Jesus falou exatamente desse tempo quando fez uma decla-
ração bem conhecida sobre a situação da sociedade nos dias que 
antecederiam Seu retorno dEle, ou seja, Sua segunda vinda. Veja 

Os eventos mundiais estão em uma espiral rumo a um tempo de crise sem 
precedentes, e você precisa estar alerta. Mas não fique desanimado,  

pois além do caos virá um tempo de paz incomparável.
por Darris McNeely
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isso na famosa Profecia do Monte das Oliveiras (assim chamada 
porque foi entregue no Monte das Oliveiras, que fica próximo a 
Jerusalém), registrado em Mateus 24, Marcos 13 e Lucas 21:

“E, como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do 
Filho do Homem. Porquanto, assim como, nos dias anteriores ao 
dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até 
ao dia em que Noé entrou na arca, e não o perceberam, até que veio 
o dilúvio, e os levou a todos, assim será também a vinda do Filho 
do Homem” (Mateus 24:37-38).

Será que isso se assemelha aos dias de hoje? Eu acho que sim. 
Eu pensei sobre essa passagem enquanto estava nesse casamento. 
E tenho certeza de que pensarei nisso novamente quando for a 
qualquer outro casamento.

Todos precisamos meditar no que Jesus disse sobre o espírito 
da época antes de Sua vinda. Será que estamos vivendo em uma 
época como aquela antes do Dilúvio? Será que as palavras de Cristo 
dizem respeito a esta era de grande estresse mundial, em que é 
preciso estarmos atentos? Eu acho que sim. Nossa era é como a de 
Noé descrita por Cristo. E esse pensamento deveria nos despertar 
para os perigos atuais.

Uma terrível tempestade está chegando
Tenho lido muita coisa vinda de pessoas ao redor do mundo que 

estão tentando discernir esses tempos. Eu vejo o reconhecimento 
uníssono de que algo está acontecendo. É como uma grande 
corrente de água subterrânea movendo-se abaixo da superfície dos 
eventos mundiais, trazendo consigo grandes mudanças em todo o 
cotidiano da vida. E isso traz consigo a incerteza, a inquietude e a 
apreensão quanto ao que acontecerá a seguir.

Observadores perspicazes tentam entender o que está 
acontecendo e qual rumo isso está tomando. Alguns se concentram 
na tecnologia, pensando que tudo tem a ver com algo tangível. 
Outros veem correntes civilizacionais movendo-se como placas 
tectônicas em deslocamento. Há também os que veem grandes 
forças espirituais em ação e recorrem à religião para entender isso. 
Escrituras são citadas e alusões ao Antigo Testamento são trazidas 
à tona. Um escritor usou o deus pagão Moloque para descrever este 
momento como uma fome insaciável que afeta os corpos e as almas 
das pessoas com sua presença abrasadora.

Ao longo da história, o mundo tem padecido de muitos problemas, 
como guerras terríveis e outros desastres, alcançando seu pico nas 
guerras mundiais do século passado. Porém, nas últimas décadas 
muitas nações têm vivido em relativa segurança e tranquilidade.

Mas, como nos advertem as Escrituras, essa é uma “calmaria antes 
da tempestade”. A Bíblia descreve um iminente tempo de angústia 
diferente de qualquer outro desde o início da história, chamado 
de Grande Tribulação (Daniel 12:1; Jeremias 30:7; Mateus 24:21).

O mundo será lançado em uma grande e abrangente convulsão. 
Como Jesus disse em Sua Profecia do Monte das Oliveiras:  
“E haverá...na terra, angústia das nações, em perplexidade 
pelo bramido do mar e das ondas; homens desmaiando de 
terror, na expectação das coisas que sobrevirão ao mundo, 
porquanto os poderes do céu serão abalados. E, então, verão vir 
o Filho do Homem numa nuvem, com poder e grande glória”  
(Lucas 21:25-27).

Ele também diz o seguinte sobre essa época: “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, mas 
esse tempo foi limitado por causa dos escolhidos” (Mateus 24:21-
22, Nova Versão Transformadora).

Antes do retorno de Cristo, ocorrerá uma gigantesca tempestade 
que abalará os alicerces da civilização e ameaçará a raça humana 
de extinção. Será que já podemos ver as nuvens dessa tempestade 
no horizonte?

Por mais de dois anos, experimentamos uma reviravolta sem 
precedentes nas normas atuais e, quando observada à luz da 
história, potencialmente maior e mais significativa do que qualquer 
outro período do passado.

Como observam muitos analistas, todos os componentes da 
sociedade moderna—negócios, educação, mídia, tecnologia e 
comércio—foram afetados pelos eventos recentes e quase tudo 
mudou. Embora esperamos que haja um retorno ao “normal”, uma 
avaliação realista diz que, provavelmente, não retornaremos ao 
mundo de três anos atrás. Isso pode ser muito inquietante, porém, 
mais do que nunca, precisamos nos voltar para Deus e Sua Palavra, 
a Bíblia, para obter compreensão e ter uma mente sã e equilibrada.

Jesus nos diz para vigiar—ficar alerta
Jesus proferiu a Profecia do Monte das Oliveiras em resposta à 

esta pergunta dos discípulos: “Qual será o sinal da Tua vinda e do 
fim dos tempos?” (Mateus 24:3, NVI). Ele começou com uma lista 
resumida de tendências crescentes—enganos religiosos, guerras 
e rumores de guerras, fome e doenças epidêmicas acompanhado 
de desastres naturais devastadores. Então, Ele continuou citando 
eventos específicos do fim dos tempos.

Ele mencionou a profecia de Daniel sobre a abominação 
desoladora, uma antiga profanação da adoração no templo judaico 
que, de alguma forma, aconteceria novamente. E também falou do 
tempo da Grande Tribulação, que já mencionamos.

Algo em comum a todos os três relatos da profecia de Jesus é a 
severa advertência a Seus discípulos para vigiarem, orarem e não 
serem pegos de surpresa por esses futuros eventos, ficando assim 
incapazes de enfrentá-los com coragem e determinação. Vamos 
analisar minuciosamente o que significa vigiar e entender para não 
ser pego de surpresa. Talvez essa seja a mais importante das lições 
desse ensinamento de Cristo.

O relato do capítulo treze do Evangelho de Marcos nos dá uma 
sinopse completa dessa advertência de Cristo aos discípulos. 
Entender o que significa Sua advertência para nós hoje pode nos 
trazer conforto e confiança e nos ajudar a lidar com esses tempos.

Depois de passar por diversos sinais que apontam para a 
proximidade de Seu retorno no fim dos tempos, Ele declara: “Mas, 
daquele Dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos que estão no céu, 
nem o Filho, senão o Pai. Olhai, vigiai e orai, porque não sabeis 
quando chegará o tempo” (Marcos 13:32-33).

E, para ilustrar Sua declaração, Ele deu um exemplo de um 

Antes do retorno de Cristo, ocorrerá uma gigan-
tesca tempestade que abalará os alicerces da ci-
vilização e ameaçará a raça humana de extinção.
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homem que deixa instruções específicas para seus servos e depois 
parte em uma longa jornada:

“É como se um homem, partindo para fora da terra, deixasse a 
sua casa, e desse autoridade aos seus servos, e a cada um, a sua 
obra, e mandasse ao porteiro que vigiasse. Vigiai, pois, porque não 
sabeis quando virá o senhor da casa; se à tarde, se à meia-noite, se 
ao cantar do galo, se pela manhã, para que, vindo de improviso, 
não vos ache dormindo. E as coisas que vos digo digo-as a todos: 
Vigiai” (Marcos 13:34-37, grifo nosso).

E por três vezes Jesus disse a Seus seguidores para vigiarem. O que 
Ele quis dizer com isso? A palavra grega gregoreo, traduzida como 
“vigiar”, significa ficar alerta, ficar desperto, ficar atento e prestar 
atenção. Ele conhece bem nossas tendências humanas—porque, 
por negligência ou preguiça, podemos ficar desapontados e sermos 
vencidos pelo pecado, ou uma calamidade repentina pode nos 
sobrecarregar espiritualmente.

O alerta do atalaia
A ideia de vigiar é extraída do período do Antigo Testamento, 

que descreve o que um profeta deveria fazer pela nação: vigiar o 
perigo e soar um alarme. Vemos isso em destaque na tarefa de ad-
vertir o povo de Israel que Deus entregou ao profeta Ezequiel. Deus 
disse a Ezequiel: “Filho do homem, Eu te dei por atalaia sobre a 
casa de Israel; e tu da Minha boca ouvirás a palavra e os avisarás da 
Minha parte” (Ezequiel 3:17).

Aqui a ideia é de um vigia ou sentinela à espreita para proteger 
os campos ou a cidade. No mundo antigo das sociedades agrárias, 
torres de vigia eram construídas para vigiar os campos. E próximo 
da época das colheitas, os homens ficavam de guarda nessas torres, 
vigiando as plantações contra o ataque de animais ou ladrões.  
E como a sobrevivência alimentar da comunidade estava em 
jogo, o papel do vigia era fundamental para os moradores de  
qualquer cidade.

Vigilantes também eram posicionados no topo das muralhas das 
cidades em tempos de perigo para observar as imediações das for-
tificações. Então, a partir de um local alto, o vigilante monitoravam 
possíveis ameaças à cidade e soaria um alarme se surgisse qualquer 
perigo, e os portões da cidade eram trancados em preparação para 
a batalha.

Você também pode imaginar esse guarda em vigília em outras 
ocasiões, observando o cotidiano da cidade. Ele podia ver grande 
parte da atividade nas ruas e nos mercados. Ele conhecia as pessoas 
e também o trabalho, os hábitos e o estilo de vida delas. E se sua 
posição fosse perto do portão da cidade, ele também poderia 
observar as atividades das autoridades da cidade (ver Rute 4:1-12). 
A vigilância desse atalaia também servia para inibir crimes, como 
as atuais rondas policiais.

Em termos da analogia quanto à essa futura tempestade 
calamitosa, atualmente podemos considerar os meteorologistas 
como vigias modernos, que nos alerta sobre qualquer perigo 
iminente do clima e nos orienta a tomar medidas necessárias 
para nos proteger. E cabe a nós decidir se prestamos atenção a  
esses alertas.

Hoje em dia, seguir a instrução de Jesus para vigiar a morali-
dade social e o iminente julgamento exige estar conscientemente 
atento às tendências de nosso mundo a partir de uma perspectiva 
bíblica. Isso significa avaliar mudanças e direções culturais, movi-

mentos políticos e geopolíticos 
expressivos, educação e tendên-
cias religiosas sobre o ensina-
mento à luz da Bíblia. E também 
tem a ver com uma compreensão 
adequada da profecia bíblica, en-
tendendo como Deus tem guiado 
a história para cumprir Seu pro-
pósito e para onde Ele está con-
duzindo as coisas.

Ademais, observar significa 
examinar nossas vidas à luz da 
Palavra de Deus para saber se es-
tamos seguindo seus padrões jus-
tos e temos um relacionamento 
com Deus Pai e Jesus Cristo.

Quando Jesus disse para vigiarmos e orarmos sempre para que 
sejamos considerados dignos de escapar dos calamitosos eventos 
do fim dos tempos e estar de pé em Sua presença (Lucas 21:36), Ele 
mostra que devemos nos comprometer a viver uma vida piedosa. 
E devemos reconhecer que o principal objetivo na vida é buscar os 
valores e a vida no Reino de Deus, agora em um relacionamento 
pessoal com Deus e Cristo para que possamos viver para sempre 
nessa família divina (Mateus 6:33; Colossenses 3:1-4).

Esse papel sacrificial não é apenas o de alertar sobre essa calami-
dade, mas também anunciar quando o perigo está se aproximando 
ou quando a ajuda está a caminho, trazendo assim uma mensagem 
de esperança.

A instrução de Jesus para vigiar significa estar 
conscientemente atento às tendências de nosso 
mundo a partir de uma perspectiva bíblica.  
E também significa examinar nossas vidas à luz da 
Palavra de Deus.

Fo
to

s d
a e

sq
ue

rd
a: 

 Ed
y P

ur
no

m
o/

Th
e I

m
ag

e B
an

k, 
Vl

ad
im

ir V
lad

im
iro

v/
Ge

tty
 Im

ag
es

 Pl
us

, le
on

ar
ut

h/
iSt

oc
k/

Ge
tty

 Im
ag

es
 Pl

us
/M

ikh
ail

 Te
re

sh
ch

en
ko

/T
AS

S/
Ne

ws
co

m



Setembro - Outubro 2022 — 7

O anúncio do fim da tempestade
Quando os discípulos de Jesus estavam com medo no meio de 

uma tempestade furiosa, “E Ele, despertando, repreendeu o vento 
e disse ao mar: Cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou, e houve 
grande bonança” (Marcos 4:39). E quando Jesus  retornar, Ele fará 
cessar a tempestade destrutiva do fim dos tempos e trará grande 
calmaria à Terra—um tempo de paz trazido por Seu governo na 
Terra com o Reino de Deus. Nesses maravilhosos “tempos do re-
frigério” (Atos 3:19-21), finalmente o mundo inteiro aprenderá e 
seguirá os caminhos de Deus.

Deus quer que Seus vigias comuniquem essa boa nova de salvação 
e resgate que ocorrerá no futuro. Veja isso em Isaías: “Quão suaves 
são sobre os montes os pés do que anuncia as boas-novas, que faz 
ouvir a paz, que anuncia o bem, que faz ouvir a salvação, que diz a 
Sião: O Teu Deus reina! Eis a voz dos teus atalaias! Eles alçam a voz, 
juntamente exultam, porque olho a olho verão, quando o Senhor 
voltar a Sião”.

“Clamai cantando, exultai juntamente, desertos de Jerusalém! 
Porque o Senhor consolou o Seu povo, remiu a Jerusalém.  
O Senhor desnudou o Seu santo braço perante os olhos de todas 

as nações; e todos os confins da terra verão a salvação do nosso 
Deus” (Isaías 52:7-10).

Quando Cristo nos instrui a vigiar e orar enquanto uma 
tempestade profética se aproxima, basicamente Ele está nos 
dizendo para encontrar força nos evangelhos durante esses tempos 
sombrios. A verdade bíblica de que Cristo intervirá nos assuntos 
mundiais para acabar com a injustiça, a tragédia e a corrupção traz 
uma esperança visionária muito além de todas essas promessas 
fracassadas das instituições humanas. O Reino de Deus é a única 
esperança para a sobrevivência da humanidade.

E Deus diz à Jerusalém e à terra de Israel que os atalaias farão 
uma constante vigília de oração pela paz do povo: “Ó Jerusalém! 
Sobre os teus muros pus guardas, que todo o dia e toda a noite se 
não calarão; ó vós que fazeis menção do Senhor, não haja silêncio 
em vós, nem estejais em silêncio, até que confirme e até que ponha 
a Jerusalém por louvor na terra”.

“Passai, passai pelas portas; preparai o caminho ao povo; aplainai, 
aplainai a estrada, limpai-a das pedras; arvorai a bandeira aos 
povos. Eis que o Senhor fez ouvir até às extremidades da terra: 
Dizei à filha de Sião: Eis que a tua salvação vem; eis que com Ele 
vem o seu galardão, e a sua obra, diante dEle” (Isaías 62:6-11).

Esses atalaias, com sua presença e orações, procuram impedir o 
povo de sofrer os devastadores efeitos do mal e ajudá-lo a manter 
a esperança.

Chamados para servir agora
Essas passagens em Isaías descrevem um grupo de pessoas pie-

dosas com uma visão única do mundo de hoje e do mundo futuro. 
Essas pessoas entendem a aplicabilidade universal do evangelho do 
Reino de Deus. Elas sabem que Deus trará esse Reino à Terra e ofe-
recerá salvação não apenas a Israel, mas também a todas as nações. 
Esse grupo é a Igreja de Deus, cujas pessoas compreendem que seu 
chamado não é apenas para vigiar e alertar, mas também para ser 
uma luz desse futuro Reino para que outros possam enxergar esses 
frutos piedosos e buscar desenvolvê-los também.

Essas pessoas da Igreja de Deus também entendem o que está es-
sencialmente errado com o mundo desta era final e o que está por 
vir. Elas veem as nuvens escuras se acumulando no horizonte deste 
mundo e anunciando o fim do reinado de Satanás como o deus 
desta era e o autor de todo o mal existente. E isso as leva a escalar 
os “muros” desta sociedade e gritar um aviso para quem quiser ou-
vir—e para dizer o seguinte: “Deus é soberano. Ele trará um tempo 
de julgamento sobre o mundo para provar que somente Ele é Deus. 
Todos os outros deuses inventados pelas pessoas para esconder Sua 
verdade serão destruídos.”

Proclamar essa mensagem inclui mostrar o caminho da paz 
interior a quem quiser ouvir. Essa mensagem entrega o verdadeiro 
ensinamento de Deus e o caminho para a salvação. Ela é também 
uma mensagem de como escapar desse tempo de julgamento que 
Deus trará ao mundo. A admoestação de Cristo a Seus discípulos 
sobre estar alerta e vigilante aponta o caminho para a compreensão 
dos sinais do fim dos tempos. Esse é um dos aspectos reconfortantes 
da mensagem do evangelho.

Em um tempo de grande aflição, Deus ilumina um caminho a 
seguir. No livro de Amós temos uma promessa de que Deus provê 
discernimento para e através de Seus servos: “Quando a trombeta 
toca na cidade, o povo não treme? Ocorre alguma desgraça na 
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cidade, sem que o Senhor a tenha mandado? Certamente o 
Senhor Soberano não faz coisa alguma sem revelar o seu plano aos 
seus servos, os profetas. O leão rugiu, quem não temerá? O Senhor 
Soberano falou, quem não profetizará?” (Amós 3:6-8, NVI).

Jesus Cristo foi um profeta—na verdade, o maior de todos os 
profetas. Ele comissionou Seus discípulos a levar o evangelho ao 
mundo. Assim faz parte do papel da Igreja, o Corpo de Cristo, 
entender os tempos em que vivemos e se submeter a Ele, que é a 
Cabeça da Igreja (Efésios 2:22-23).

Cristo diz a nós, Seus discípulos, que devemos  vigiar e orar para 
não sermos pegos de surpresa. Ele dá discernimento ao Seu povo 
sobre os grandes eventos que acontecem hoje, a sinistra tempestade 
de fatos que estão mudando o mundo. Através das lentes da Bíblia 
e com a mente de Cristo, podemos ter uma visão clara dos eventos 
mundiais de hoje e entender o significado de tudo isso.

Jesus Cristo e Deus Pai se comprometeram com o propósito de 
reunir a diversidade de povos e culturas em uma única família— 
a família de Deus. Quando Cristo nos diz para vigiar e orar, Ele 
está dizendo que dará o entendimento que trará paz de espírito, 
força, calma e determinação. Não precisamos nos preocupar 
excessivamente com os eventos mundiais que estão além de nosso 
controle.

E ficamos encorajados ao saber que Deus está no controle da 
história e, claro, até permite o sofrimento e o mal que, por enquanto, 
acontecem dentro do contexto de Seu propósito geral. Na verdade, 
Ele nos revelou esse propósito e também todo o resultado dele.  
A verdadeira fé traz uma paz que excede todo o entendimento no 
reino humano (Filipenses 4:7).

Mas, por que Deus vai permitir que uma tempestade de 
malignidade e sofrimento venha sobre o mundo antes do retorno 
de Cristo? A resposta está na compreensão da natureza do homem 
e do propósito da vida. Mais uma vez, Deus está formando uma 
família, reproduzindo seres à Sua imagem, e é necessário esse atual 
estágio de desenvolvimento da humanidade para o cumprimento 
desse supremo propósito. Cada um de nós deve decidir se faz um 
pacto de obediência a Deus como um prelúdio para esse dom da 
vida eterna que Ele promete. Infelizmente, até mesmo a maioria 
das pessoas religiosas perdeu esse conhecimento vital.

E você vai vigiar e orar?
Provavelmente, você é uma pessoa sincera que crê em Deus e, 

sem dúvida, acredita estar no caminho certo para receber Suas 
promessas. Ainda assim, peça a Deus para ajudá-lo a ter certeza 
de que está enxergando o quadro completo. E reconheça que você 
pode estar na categoria daqueles que estão sendo enganados por 
Satanás.

“O mundo inteiro jaz no maligno” (1 João 5:19, ARA), pois Satanás, 
o diabo e arquienganador “engana todo o mundo” (Apocalipse 
12:9). O grande engano que Satanás impôs à humanidade é a razão 
dessa grande tempestade que está chegando. Ele cegou a mente 
das pessoas (2 Coríntios 4:4) para o propósito da vida humana, a 
razão pela qual nosso Deus Criador nos colocou neste maravilhoso 
planeta. E sem essa compreensão vital, não entendemos o contexto 
dessa tempestade que se aproxima.

Mesmo que você seja um experiente estudante da profecia 
bíblica, que conhece os sinais da vinda de Cristo, ainda assim 
você pode estar perdendo a importante conexão disso com esses 

futuros tempos de angústia. Apenas saber da advertência de Cristo 
para “vigiar e orar” não é o suficiente. Devemos vigiar e orar 
dentro do contexto de uma compreensão mais ampla da Palavra 
de Deus, sobretudo entendendo as etapas do plano de salvação de 
Deus. Essas etapas são representadas nas festas anuais que foram 
determinadas e reveladas por Deus na Bíblia. Nessas ocasiões, os 
eleitos de Deus se reúnem diante dEle para lembrar e vislumbrar o 
grande significado da existência humana.

As festas bíblicas de Deus mostram Seu plano de trazer muitos 
filhos para Sua família divina. Esse plano, estabelecido antes da 
fundação do mundo, exige fé em Cristo como o Cordeiro de Deus. 
Cada uma das festas mostra um aspecto da obra de Cristo para 
trazer a salvação eterna ao mundo. Quando você entende e celebra 
esses dias em espírito e em verdade, você consegue enxergar a 
mão de Deus guiando este mundo através dessas tempestades de 
provações e dificuldades até o tempo de bonança representado pelo 
Reino de Deus na Terra, após a segunda vinda de Cristo.

A pior tempestade de todos os tempos está se aproximando—
mas ela vai cessar quando Cristo voltar. E, durante essa tempestade, 
fique alerta e mantenha-se firme na paz e na tranquilidade 
prometida por Deus! BN

               SAIBA MAIS

Qual o rumo vai tomar essa caótica situação mundial de hoje? 
O que significa e como tudo isso se encaixa na profecia bíblica? 
Você precisa ler nosso guia de estudo bíblico O Livro do Apocalipse 
Revelado para entender melhor as respostas! Peça ou baixe hoje 
mesmo seu exemplar grátis!

http://portugues.ucg.org/estudos

Nós nos sentimos encorajados ao saber que 
Deus está no controle da história ainda que, por 
enquanto, tenha permitido haver sofrimento 
e maldade dentro do contexto de Seu  
propósito geral.
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A Bíblia  
e Você

E
m 17 de janeiro de 1961, depois de oito anos na presidência 
dos Estados Unidos, Dwight D. Eisenhower fez um discurso 
de despedida à nação. Perto de concluir seu mandato, ele 
apresentou esta visão cativante:

 “Oramos para que os povos de todos os credos, todas as raças, 
todas as nações, possam ter as suas grandes necessidades humanas 
satisfeitas; para que aqueles a quem agora é negada a oportunidade 
venham a gozá-la plenamente; para que todos aqueles que anseiam 
pela liberdade possam experimentar as suas bênçãos espirituais; 
para que aqueles que têm liberdade compreendam, também, as 
suas pesadas responsabilidades; que todos os que são insensíveis 
às necessidades dos outros aprendam o valor da  caridade; que os 
flagelos da pobreza, da doença e da ignorância desapareçam da 
terra, e que, na bondade do tempo, todos os povos virão a viver 
juntos numa paz garantida pela força vinculativa do respeito e do 
amor mútuos”.

Ao transmitir suas aspirações sinceras pela humanidade, o 
presidente Eisenhower expressou o que muitos têm ansiado ao 
longo da história. Isso seria apenas uma ilusão? Seria apenas um 
sonho imaginar que as pessoas de todas as nações e raças pudessem 
viver juntas em perfeita harmonia e desfrutar de relacionamentos 
amorosos e respeitosos? Seria possível que cada pessoa na Terra 
possa ter todas suas necessidades físicas sempre satisfeitas?

Será que é mesmo apenas uma fantasia pensar que todas as 
pessoas possam desfrutar de paz de espírito, sentir-se totalmente 
seguras e protegidas, ser educadas e ter a oportunidade de 
desenvolver plenamente seus talentos? Estaria além da esperança 
pensar que as pessoas poderiam ser governadas por uma liderança 
honesta, honrada e atenciosa?

Um sonho que se tornará realidade no futuro
Por mais improvável que pareça, o que Eisenhower expressou não 

foi um mero sonho, mas uma realidade maravilhosa e empolgante 
ainda por vir! Isso acontecerá—não pelo esforço ou ação humana, 
mas porque o amoroso, poderoso e eterno Deus do universo fará 
com que isso aconteça!

A profecia bíblica revela que essas condições maravilhosas que 
o mundo tanto anseia durarão por um milênio, ou seja, mil anos. 
Quando essa época começar, ela será o ponto de inflexão mais 
magnífico de toda a história da humanidade. A sociedade mundial 
sairá das situações de temor, carência e angústia para a segurança, 
a prosperidade e a tranquilidade.

E o mais significativo é que todas as pessoas terão a oportunidade 
de desenvolver um relacionamento próximo e duradouro com seu 
Criador, seguindo Seu caminho de vida, alcançando o dom da 
salvação espiritual e entrando em Sua eterna e divina família (Isaías 

Uma era maravilhosa, pacífica e próspera de mil anos está no horizonte de toda  
a humanidade. Entretanto, surpreendentemente, não será iniciado pelo esforço ou  
ação humana. Descubra como, por que e quando essa nova era se iniciará e qual  

será seu incrível impacto na vida de cada pessoa na Terra.
por John LaBissoniere

Como Será O Milênio?

jac
ob

lun
d/

iSt
oc

k/
Ge

tty
 Im

ag
es

 Pl
us



10 — A Boa Nova 
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61:10; João 17:3). Tudo isso faz parte da melhor notícia que alguém 
poderia receber!

Essa futura e gloriosa era começará quando Jesus Cristo retor-
nar à Terra com magnífico poder e glória para reinar por mil anos 
como “Rei dos reis e Senhor dos senhores” (Apocalipse 17:14). En-
tretanto, pouco antes disso, o mundo passará por um calamitoso 
período de guerra mundial, resultando em uma enorme destrui-
ção, mortes e sofrimento de bilhões de pessoas (ver “A Tempestade 
Antes da Bonança”, começando na página 4). No entanto, Cristo 
intervirá para impedir a continuidade disso e salvar a humanidade 
da extinção (Mateus 24:22).

Além disso, Ele tirará o poder e a autoridade das mãos de 
homens corruptos e perversos e também das influências espirituais 
nefandas que operam nos bastidores, encarcerando Satanás, 
o diabo, e suas hostes demoníacas para que não possam mais 
influenciar e corromper os seres humanos (Apocalipse 20:1-2; 
Judas 13). E, finalmente, o mundo será libertado de seu longo e 
extenuante cativeiro da ignorância, da violência e da iniquidade 
(Romanos 8:21).

Depois disso, Cristo começará uma nova e justa civilização que 
trará muitíssima alegria e um futuro incrivelmente emocionante 
para todas as pessoas (Isaías 49:8-9; Jeremias 29:11). E, ao construir 
sobre as cinzas de uma sociedade humana destruída e carcomida, 
primeiro Ele oferecerá conforto e ajuda aos confusos e aterroriza-
dos sobreviventes dessa catástrofe mundial.

E com a ajuda de Seus seguidores imortais e recém-ressuscitados, 
que vão servir com Ele como reis e sacerdotes (Apocalipse 5:10; 
20:6), Jesus suprirá as necessidades físicas imediatas das pessoas 
que restarem no mundo, ou seja, comida, água, roupas e abrigo 
(Ezequiel 34:12-16).

O governo justo de Jesus Cristo
Jesus também assegurará a todas essas pessoas cansadas e aflitas 

que não precisam mais viver com medo (Isaías 44:8). Conforme 
declara Isaías 40:1-2: “Consolai, consolai o Meu povo, diz o vosso 
Deus. Falai benignamente a Jerusalém e bradai-lhe que já a sua 
servidão é acabada, que a sua iniquidade está expiada e que já 
recebeu em dobro da mão do Senhor, por todos os seus pecados” 
E também em Isaías 49:13: “Gritem de alegria, ó céus, regozije-se, 
ó terra; irrompam em canção, ó montes! Pois o Senhor consola o 
seu povo e terá compaixão de seus afligidos” (NVI).

Além de demonstrar empatia e apoio, Cristo fará curas milagro-
sas para acabar com a dor, a angústia e o sofrimento (Isaías 35:5-6; 
Malaquias 4:2). Durante um período de tempo, todos os que pas-
saram por essa grande miséria e tragédia vão ter sua saúde e força 
física, mental e emocional restauradas: “Eu vi os seus caminhos, 
mas vou curá-lo; Eu o guiarei e tornarei a dar-lhe consolo” (Isaías 
57:18, NVI).

Como o Bom Pastor que realmente cuida de Seu rebanho (João 
10:10-14), Jesus também ajudará as pessoas a entender que agora 
a verdadeira segurança e proteção estão garantidas pelo governo 
divino e benevolente que irá sempre servi-las e apoiá-las (Isaías 2:3; 
9:6; Jeremias 33:15).

Ele substituirá todos os níveis de governo humano por um 
governo consciente e justo, resultando em mudanças magníficas 
em toda a sociedade mundial. Durante o reinado milenar de Jesus 
no Reino de Deus sobre a Terra, todos os relacionamentos entre as 

pessoas serão guiados por Sua generosidade e graça (Apocalipse 
20:6; Salmos 111:4). E com a sociedade sendo guiada e governada 
pessoalmente por Jesus Cristo, a paz genuína—antes desconhecida 
da humanidade—alegrará e tranquilizará indivíduos, famílias e 
nações (Isaías 9:7; Salmos 119:165).

E para contribuir com essa condição espetacular, todo tipo de 
guerra será totalmente eliminado (Salmos 46:9-10; Miquéias 4:3). 
Certamente, a humanidade não sofrerá mais o medo, a crueldade e 
a devastação das guerras (Miquéias 4:3).

“A violência desaparecerá de sua terra; a desolação e a destruição 
da guerra chegarão ao fim. A salvação a rodeará como os muros de 
uma cidade, e o louvor estará nos lábios de todos que ali entrarem” 
(Isaías 60:18, Nova Versão Transformadora). Todos vão se sentir 
confiantes e tranquilos à medida que a influência amorosa e salva-
dora de Deus transforma os corações e as mentes das pessoas em 
todo o mundo (Isaías 52:10).

A vida será uma maravilha, pois esses cidadãos terrestres do  
governo de Deus serão aliviados da ansiedade e viverão em 
paz porque o conflito e a contenda entre raças e povos serão 
completamente eliminados! Na verdade, antigos inimigos 
trabalharão juntos em completa unidade e harmonia (Isaías 19:24-
25).

Essa paz não será apenas um caminho de vida da humanidade, 
pois também abrangerá o mundo natural, porquanto Deus mudará 
a própria natureza dos animais para que se tornem mansos. 
“Naquele dia, o lobo viverá com o cordeiro, e o leopardo se deitará 
junto ao cabrito. O bezerro estará seguro perto do leão, e uma 
criança os guiará” (Isaías 11:6, Nova Versão Transformadora).

Nesse mundo transformado, os pais ficarão livres de toda preo-
cupação ao saberem que seus filhos estarão seguros em qualquer 
situação. “A criancinha brincará perto do esconderijo da cobra, a 
criança colocará a mão no ninho da víbora. Ninguém fará nenhum 
mal, nem destruirá coisa alguma em todo o Meu santo monte, pois 
a terra se encherá do conhecimento do Senhor como as águas co-
brem o mar” (Isaías 11:8-9, NVI).

A transformação de áreas inóspitas e selvagens 
O perfeito desígnio de Deus para a vinda de Sua maravilhosa era Iva
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também levará em conta algo muito importante sobre a própria 
Terra. Pouco antes da segunda vinda de Jesus Cristo, fortíssimos 
terremotos e quedas de meteoros causarão enormes mudanças na 
superfície da Terra (Mateus 24:7; Apocalipse 6:12-14). E a inter-
venção divina trará mais mudanças.

E como Deus também promete as bênçãos de chuvas e abundân-
cia para todos os povos, tudo indica que os padrões climáticos da 
Terra serão alterados consideravelmente. Milhões de acres de terra 
antes inutilizáveis se tornarão acessíveis para futuros assentamen-
tos humanos e cultivo. Além disso, abundantes recursos hídricos, 
inclusive novos rios, córregos e lagos surgirão na paisagem em 
transformação (Salmos 107:35).

As áreas desérticas da Terra serão transformadas em terras 
produtivas e bem irrigadas (Isaías 41:18; Amós 9:13). Os desertos 
e os lugares inóspitos se tornarão verdes e exuberantes à medida 
que forem irrigados por chuvas regulares e precisas (Isaías 51:3). 
“As regiões desabitadas e o deserto exultarão; a terra desolada se 
alegrará e florescerá como o açafrão” (Isaías 35:1, Nova Versão 
Transformadora).

Além de ter constantemente uma precipitação adequada de 
chuva, nascentes de água vão borbulhar do solo criando riachos 
límpidos e cintilantes e rios que fluem graciosamente (Isaías 41:18). 
Será como se a própria terra expressasse grande alegria por causa 
de todas essas mudanças maravilhosas! Como diz o Salmo 65:13: 
“Os campos se revestem de rebanhos e os vales se cobrem de trigo; 
eles exultam e cantam de alegria!”.

Além disso, muitas cidades e vilas desabitadas e abandonadas se-
rão completamente renovadas: “Eles reconstruirão as velhas ruínas 
e restaurarão os antigos escombros; renovarão as cidades arruina-
das que têm sido devastadas de geração em geração” (Isaías 61:4).

Imagine famílias jovens viajando para esses locais para construir 
casas e fazendas (Ezequiel 36:9-10). “A terra arrasada será cultivada, 
e não permanecerá arrasada à vista de todos que passarem por ela. 
Estes dirão: ‘Esta terra que estava arrasada tornou-se como o jardim 
do Éden; as cidades que jaziam em ruínas, arrasadas e destruídas, 
agora estão fortificadas e habitadas’” (Ezequiel 36:34-35, NVI).

Nesse tempo, Jesus Cristo dará terras para todas as famílias 
cultivarem e viverem em paz! “Todos viverão seguros, e cada 
um descansará calmamente debaixo das suas figueiras e das suas 
parreiras. Esta é a promessa do Senhor Todo-Poderoso” (Miquéias 
4:4, BLH).

As fazendas e os pomares florescerão abundantemente: “Está 
chegando o dia em que o trigo crescerá mais depressa do que 
poderá ser colhido, as parreiras produzirão uvas mais depressa do 
que se poderá fazer vinho. As parreiras produzirão tantas uvas, que 
o vinho vai correr à vontade, como um rio” (Amós 9:13, BLH).

As famílias receberão muitíssimas bênçãos enquanto cultivam 
uma variedade abundante de lavouras, plantam árvores 
frutíferas produtivas e cuidam de rebanhos saudáveis de animais  
(Isaías 30:23).

Muita prosperidade e felicidade
Como resultado do governo perfeito de Deus por meio de Je-

sus Cristo, as famílias de todo o mundo terão muito alimento, 
saúde e prosperidade e sentirão uma extraordinária satisfação  
(Jeremias 31:12).

As pessoas dessa época viverão tranquilas, felizes e serão 

produtivas, pois terão a oportunidade de participar de diversas 
atividades culturais, recreativas e sociais em que jovens e idosos 
estarão juntos desfrutando de tudo isso: “As moças dançarão 
de alegria, e os homens—jovens e idosos—tomarão parte na 
celebração. Transformarei seu pranto em alegria; eu os consolarei 
e lhes darei exultação em lugar de tristeza” (Jeremias 31:13, Nova 
Versão Transformadora).

E Jerusalém será a capital do mundo e um exemplo importante 
para outras cidades e povoados ao redor do mundo, tornando-se o 
centro de educação e inspiração para todos. “E virão muitos povos 
e dirão: Vinde, subamos ao monte do Senhor, à casa do Deus 
de Jacó, para que nos ensine o que concerne aos seus caminhos,  
e andemos nas suas veredas; porque de Sião sairá a lei, e de 
Jerusalém, a palavra do Senhor” (Isaías 2:3).

Ao contrário da era atual, em que Jerusalém vem sendo um 
lugar de batalhas e amargas contendas, ela se tornará uma cidade 
incrivelmente bela, feliz e tranquila (Isaías 33:20). Ela será tão 
segura e pacífica que as crianças brincarão alegremente em suas 
ruas (Zacarias 8:5). “Alegrem-se, porém, e regozijem-se para 
sempre no que vou criar, porque vou criar Jerusalém para regozijo, 
e seu povo para alegria. Por Jerusalém Me regozijarei e em Meu 
povo terei prazer; nunca mais se ouvirão nela voz de pranto e choro 
de tristeza” (Isaías 65:18-19, NVI).

Ao longo desse futuro milênio, todas as pessoas da Terra viverão 
em perfeita segurança e criarão seus filhos em casas belas e ornadas 
em terras muito produtivas: “E o Meu povo habitará em morada de 
paz, e em moradas bem seguras, e em lugares quietos de descanso” 
(Isaías 32:18).

Aprendendo o perfeito caminho de vida de Deus
Jesus Cristo tornará possível que as pessoas vivam em paz e 

desfrutem de grande abundância física, além de instruí-las e 
orientá-las espiritual e moralmente. E Seus filhos e filhas divinos 
ressuscitados, fiéis e sábios desta era vão ajudá-Lo nessa importante 
missão, servindo como professores, administradores, juízes e 
líderes (2 Coríntios 6:18; Isaías 30:20).

Eles vão orientar diligentemente todas as pessoas nesse 
excepcional caminho de vida de Deus—fundamentado nos Dez 
Mandamentos, que inclui a observância do Sábado semanal e os 
sete dias santos anuais (Êxodo 31:13; Ezequiel 44:24). E se alguém 
deixar de seguir essas diretrizes vitais, será corrigido com discrição 
e firmeza: “E os teus ouvidos ouvirão a palavra que está por detrás 
de ti, dizendo: Este é o caminho; andai nele, sem vos desviardes 
nem para a direita nem para a esquerda” (Isaías 30:21).

E pelo fato de obedecerem aos ensinamentos de Deus, todas as 
pessoas e nações terão uma base sólida para a cooperação ao ser-

Essa futura e gloriosa era começará quando 
Jesus Cristo retornar à Terra com magnífico 
poder e glória para reinar por mil anos 
como Rei dos reis e Senhor dos senhores.
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virem harmoniosamente uns aos outros. Será um tempo tão es-
petacular que “a Terra se encherá do conhecimento da glória do 
Senhor, como as águas cobrem o mar” (Habacuque 2:14)!

Além disso, Deus concederá o arrependimento a todos os que 
estiverem dispostos a aceitá-lo e também lhes dará o prodigioso 
dom de Seu Espírito Santo (Atos 11:18; Jeremias 31:33). “Colocarei 
dentro de vocês o Meu Espírito; assim vocês serão capazes de 
viver conforme as Minhas leis, e obedecer os Meus mandamentos” 
(Ezequiel 36:27, Bíblia Viva).

Capacitadas e transformadas por esse Espírito Santo, as pessoas 
serão motivadas por um desejo sincero de amar e obedecer a Deus 
e demonstrar uma preocupação profunda e carinhosa para com 
o próximo. “Esta é a nova aliança que farei com Meu povo depois 
daqueles dias, diz o Senhor: Porei Minhas leis em seu coração e as 
escreverei em sua mente” (Hebreus 10:16, Nova Versão Transfor-
madora).

Então, após mil anos de paz, alegria e prosperidade fenomenais, 
começará a próxima fase do grande plano de Deus. Todos os 
bilhões de pessoas que viveram em eras passadas, sem conhecer seu 
Criador ou a verdade bíblica, serão ressuscitados de seus túmulos 
para a vida física e terão sua primeira oportunidade de aprender 
sobre Deus e Seu caminho de vida (Ezequiel 37; Apocalipse 20:11-
12).

Jesus Cristo oferecerá o dom do Espírito Santo às pessoas para 
que compreendam o conhecimento espiritual e também para 
que tenham a perspectiva de receber a salvação (Atos 2:38; Isaías 
65:20-24). Ao olharem para o passado, verão que o resultado de 
suas vidas físicas nunca poderia ser comparado à prosperidade, à 
tranquilidade e à alegria de viver sob o governo do Reino de Deus. 
E por causa disso, a grande maioria escolherá se submeter a Deus, 
obedecer aos Seus mandamentos e depois ser transformada em 
seres espirituais imortais em Sua família eterna e divina (Efésios 
3:15; Hebreus 2:10).

A melhor de todas as notícias 
Talvez agora você possa visualizar melhor a nova e empolgante 

era divina, que está claramente retratada na profecia bíblica. Deus 
está preparando um futuro bem melhor e mais emocionante e 
maravilhoso para toda a humanidade.

Jesus Cristo introduzirá mudanças dramáticas e maravilhosas 
na vida das pessoas ao iniciar uma civilização inteiramente nova e 
inspiradora, construída sobre o fundamento da verdade de Deus. 
Isso resultará em uma imensurável alegria, paz, prosperidade e 
abundância para todas as pessoas. E, pelo fato de Deus entregar o 
Seu Espírito Santo às pessoas, essas pessoas terão a real capacidade 
de amá-Lo e obedecê-Lo, e também de cuidar dos outros e crescer 
pessoal e espiritualmente (Gálatas 5:22-23).

E à medida que todos forem continuamente educados e viverem 
seguindo os verdadeiros caminhos de Deus, eles experimentarão 
contentamento e felicidade ilimitados enquanto se preparam 
espiritualmente para se juntar a Deus em Sua família de seres 
divinos (Salmos 100:1-5; Efésios 3:15). Tudo isso é como será  
o Milênio!

O presidente Eisenhower ecoou os anseios de muitos outros ao 
longo dos tempos quando falou sobre sua esperança e aspiração 
por um tempo em que todas as pessoas na Terra viveriam juntas 
realmente em paz e liberdade e também estariam inteiramente 
livres dos flagelos da pobreza, das doenças e da ignorância.  
É muito emocionante saber que Deus tornará esses sonhos em 
uma perfeita realidade—que vai durar um milênio e muito mais! 
Então, esse futuro maravilhoso que Deus tem reservado para a 
humanidade, sem dúvida, é a melhor notícia que alguém poderia 
receber! BN

               SAIBA MAIS

Deus tem um plano para trazer paz ao mundo e também 
oportunidade de salvação para toda a humanidade. A mensagem 
desse plano é chamada de evangelho ou “boas novas”— 
e realmente é uma excelente notícia! Para saber mais sobre  
esse tema, peça ou baixe nosso guia de estudo bíblico gratuito  
O Evangelho do Reino de Deus.

http://portugues.ucg.org/estudos

A Festa dos Tabernáculos simboliza um processo de restauração, que começa com o regresso de Jesus Cristo, 
representado pela Festa das Trombetas, e a expulsão de Satanás, representada pelo Dia da Expiação.  

Após esses eventos, retratados por esses Dias Santos, tudo estará pronto para a restauração da paz e da harmonia 
com Deus durante o milênio.

Os sete dias da Festa dos Tabernáculos (Levítico 23:34-35) representam o reino milenar de Jesus Cristo sobre a Terra, 
depois de Sua segunda vinda (ver Apocalipse 20:4). Geralmente, esse período é chamado de milênio, que significa 
simplesmente “mil anos”.

O plano de Deus para a humanidade inclui a  
restauração deste mundo durante o Milênio.

Essa festa também reflete o “descanso” simbolizado pelo sábado semanal (Hebreus 4:1-11), que 
celebra a grande colheita da humanidade, quando enfim todas as pessoas aprenderão os caminhos 
de Deus. A humanidade finalmente terá um relacionamento correto com Deus (Isaías 11:9-10).

Para aprender mais acerca do Plano de Salvação de Deus, peça ou baixe  
nosso guia de estudo bíblico gratuito “As Festas Santas de Deus”.
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Durante o julgamento de Jesus Cristo, o governador romano 
perguntou-Lhe se Ele era um rei, e Ele respondeu: “Você 
diz corretamente que Eu sou um rei. Para isso nasci e para 

isso vim ao mundo” (João 18:37, grifo nosso).
Jesus declarou abertamente que nasceu e veio para ser um Rei. 

E Ele retornará para reinar sobre toda a Terra como Rei dos reis e 
Senhor dos senhores (Apocalipse 17:14; 19:16).

A Bíblia contém dezenas de escrituras e profecias sobre esses 
eventos. Elas nos dão uma grande esperança de um mundo  
muito melhor.

Contudo, ao longo dos séculos, muitas pessoas ficaram tão 
focadas em quando isso aconteceria—algo não revelado pelo Pai 
(ver Mateus 24:36)—que se esqueceram  do ponto mais importante 
de entendimento, ou seja, sobre como Cristo reinará e governará. 
Como será o Seu Reino e governo? Como será o reinado dEle 
quando for o Rei e Governante de toda a Terra?

O Reino de Deus na Terra
Jesus falou muitas vezes sobre o Reino de Deus, transmitindo 

a mesma mensagem dos profetas de Deus que vieram antes dEle. 
Frequentemente, Ele se referia às profecias desses profetas bíblicos 
sobre Seu retorno à Terra para estabelecer esse reino. Em Sua longa 
profecia em resposta a esta pergunta de Seus discípulos: “Qual será 
o sinal da Tua vinda e do fim dos tempos?” (Mateus 24:3, NVI), Ele 
descreveu a chegada de Seu reino divino na Terra para inaugurar 
uma nova era e acabar com todos os governos liderados por seres 
humanos com sua história de abuso, opressão, morte e destruição.

Cristo respondeu especificamente à pergunta dos discípulos 
em Mateus 24:30: “Então, aparecerá no céu o sinal do Filho do 
Homem; e todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do 
Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória”.

Quando Jesus veio à Terra pela primeira vez, Ele proclamou as 
boas novas do Reino de Deus e como podemos fazer parte dele.  
E quando retornar em Sua segunda vinda, Ele virá como o Rei 
todo-poderoso que governará o mundo inteiro ao estabelecer Seu 

Reino sobre toda a Terra e tornar realidade essas boas novas!
Ele continuou profetizando sobre Seu retorno: “E, quando o Filho 

do Homem vier em sua glória, e todos os santos anjos, com Ele, 
então, se assentará no trono da Sua glória; e todas as nações serão 
reunidas diante dEle, e apartará uns dos outros, como o pastor 
aparta dos bodes as ovelhas. E porá as ovelhas à Sua direita, mas os 
bodes à esquerda. Então, dirá o Rei aos que estiverem à Sua direita: 
Vinde, benditos de Meu Pai, possuí por herança o Reino que vos 
está preparado desde a fundação do mundo” (Mateus 25:31-34).

Esse reino a que Jesus se referiu é o mesmo Reino de Deus que Ele 
frequentemente ensinava. E Ele disse que esse reino foi planejado 
“desde a fundação do mundo”. E o objetivo do grande plano de 
Deus para a humanidade é que todos recebam essa bênção—tendo 
um relacionamento próximo, amoroso e reverente com Deus— 
e herdem esse reino, que foi preparado para eles. E Jesus será o  
Rei desse reino. Jesus veio anunciar como podemos fazer parte 
desse reino—esse era o cerne de Sua mensagem de arrependimento 
e fé no evangelho (Marcos 1:15).

Um reino de paz perpétua
No livro de Isaías podemos ler uma notável profecia sobre a 

missão de Jesus Cristo de estabelecer esse reino: “Pois um menino 
nos nasceu, um filho nos foi dado. O governo estará sobre seus 
ombros, e ele será chamado de Maravilhoso Conselheiro, Deus 
Poderoso, Pai Eterno e Príncipe da Paz. Seu governo e sua paz jamais 
terão fim. Reinará com imparcialidade e justiça no trono de Davi, 
para todo o sempre” (Isaías 9:6-7, Nova Versão Transformadora).

Essa passagem nos diz que Jesus, o Messias, estabelecerá o 
governo de Deus e será Rei sobre toda a criação para sempre.  
E como Ele reinará? Podemos ver isso nestas palavras que 
descrevem a Jesus Cristo como rei: “Maravilhoso Conselheiro, 
Deus Poderoso, Pai Eterno e Príncipe da Paz”. A paz não terá fim 
nesse governo, pois ele será estabelecido e mantido com equidade 
e justiça para sempre. Esse é o tipo de rei e governante que Jesus 
Cristo será!

Como Será O Reinado  
de Jesus na Terra?

Os leitores da Bíblia entendem que Jesus Cristo retornará à Terra para governar como Rei.  
Mas o que Ele fará e como será Seu reinado?

por Scott Ashley
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E tem mais profecias sobre esse tempo no livro de Isaías: “Gente 
de muitas nações virá e dirá: ‘Venham, vamos subir ao monte 
do Senhor, à casa do Deus de Jacó. Ali Ele nos ensinará Seus 
caminhos, e neles andaremos’. Pois a lei do Senhor sairá de Sião; sua 
palavra virá de Jerusalém. O Senhor será mediador entre os povos 
e resolverá os conflitos das nações. Os povos transformarão suas 
espadas em arados e suas lanças em podadeiras. As nações deixarão 
de lutar entre si e já não treinarão para a guerra” (Isaías 2:3-4, Nova 
Versão Transformadora)

Depois de milhares de anos de história humana marcada por 
guerras, violência e corrupção, Jesus Cristo liderará um enorme 
esforço de reeducação para ensinar às pessoas o caminho do amor 
divino—o caminho do oferecer em vez do caminho egoísta do obter. 
Este é o único caminho que leva à paz verdadeira e duradoura!

E esse esforço mundial de reeducação terá este resultado: “Não 
se fará mal nem dano algum em todo o monte da Minha santidade, 
porque a Terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as 
águas cobrem o mar” (Isaías 11:9).

Assim como as águas preenchem cada fenda das bacias 
oceânicas, assim o conhecimento de Deus preencherá toda a Terra. 
E pessoas que nunca conheceram o verdadeiro Deus—porque 
foram espiritualmente cegadas pelo ateísmo e pelas religiões falsas 
que ensinam mentiras em vez da verdade de Deus—finalmente 
terão seus olhos e mentes abertos para aprender sobre o único e 
verdadeiro Deus e Seu Filho, Jesus Cristo. E, como acabamos de ler, 
pessoas de todo o mundo irão para Jerusalém para aprender sobre 
a verdade de Deus e Seu caminho de vida! (E para saber de outras 
profecias maravilhosas dessa época, não deixe de ler “Como Será o 
Milênio?”, começando na página 9).

Um Governante diferente de qualquer governante 
humano

Mas o que tornará o governo de Deus na Terra diferente de todos 
os governos, reinos e impérios anteriores? Jesus descreveu esse 
contraste em uma gentil repreensão a Seus discípulos que, mesmo 
sabendo que Ele estava destinado a ser rei, estavam disputando 
egoisticamente posições de poder e prestígio. E o que Jesus disse 
a eles?

“Bem sabeis que pelos príncipes dos gentios [as nações do 
mundo] são estes dominados e que os grandes exercem autoridade 
sobre eles. Não será assim entre vós; mas todo aquele que quiser, 
entre vós, fazer-se grande, que seja vosso serviçal; e qualquer que, 
entre vós, quiser ser o primeiro, que seja vosso servo, bem como o 
Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e para 
dar a Sua vida em resgate de muitos” (Mateus 20:25-28).

Jesus foi cirúrgico nesse momento de ensinamento. Os discípulos 

dEle sabiam muito bem como os governantes romanos e seus lacaios 
eram abusivos e corruptos. Assim como muitos funcionários do 
governo hoje em dia, pois muitos deles usaram seus cargos para 
enriquecer-se enquanto “serviam” ao povo.

Jesus deixou claro que Ele e aqueles que O seguem—e que 
governarão com Ele quando o Reino de Deus for estabelecido na 
Terra (Apocalipse 1:6)—devem seguir um modelo de liderança 
muito diferente. Pois, Ele disse- lhes: “Não será assim entre vós”. Em 
vez disso, “todo aquele que quiser, entre vós, fazer-se grande, que 
seja vosso serviçal; e qualquer que, entre vós, quiser ser o primeiro, 
que seja vosso servo, bem como o Filho do Homem não veio 
para ser servido, mas para servir e para dar a Sua vida em resgate  
de muitos”.

O modelo de governo no Reino de Deus tem a ver com o dar 
em vez do obter, ou seja, servir aos outros ao invés de ser servido.  
E será fundamentado no genuíno caráter de amor de Deus, que diz 
respeito à preocupação com os outros, em vez do egocentrismo.

Jesus modelou esse tipo de atitude de dar e servir em todo o 
Seu ministério terreno. Ele alimentou os famintos. Ele curou 
os enfermos. Ele levantou os oprimidos. Ele deu esperança aos  
desesperados. Ele assumiu o papel de escravo e lavou os pés de 
Seus discípulos. Ele também tornou-se uma oferta sacrificial 
definitiva, morrendo em nosso lugar e trazendo para Si o 
castigo que merecíamos por nossos pecados (João 13:12-15;  
Romanos 5: 6-8).

E no livro de Isaías também tem esta outra profecia do reino 
vindouro de Jesus Cristo na Terra: “Eis que o Senhor Deus virá 
com poder...apascentará o Seu rebanho; entre os Seus braços 
recolherá os cordeirinhos e os levará no seio; as que amamentam 
Ele guiará mansamente” (Isaías 40:10-11, ARA).

O governo de Jesus será marcado pela benevolência e pela 
compaixão, tendo o amor como fundamento do caminho de vida 
de Deus e todas as Suas leis (Mateus 22:37-40). Isso não quer 
dizer que Jesus, e aqueles que governam com Ele, vão deixar de 
usar firmemente o poder quando necessário. Às vezes é necessário 
evitar que as pessoas prejudiquem umas às outras. Mas a principal 
diferença será que todas as decisões serão baseadas em leis justas 
e perfeitas em prol de todos os envolvidos (Salmos 119:172; 
Deuteronômio 6:24-25; Tiago 1:25). E, sem dúvida, será um 
governo voltado para o bem dos governados.

Então, muito além do horror e das dificuldades do governo 
humano de hoje, esse é o maravilhoso futuro que a humanidade 
deve esperar—um mundo de paz, propósito e abundância sob o 
amoroso governo de Deus Pai através de Jesus Cristo. Junte-se a 
nós em oração para pedir que o Reino de Deus venha logo e se 
esforce para viver sua vida de acordo com essas virtudes agora para 
poder fazer parte desse Reino! BN

               SAIBA MAIS

O âmago da mensagem de Jesus Cristo era o evangelho—as boas 
novas—do Reino de Deus e sobre como podemos nos tornar parte 
dele (Marcos 1:14-15). E realmente é uma notícia maravilhosa! 
Para saber mais, peça ou baixe nosso guia de estudo bíblico  
O Evangelho do Reino de Deus. Um exemplar gratuito está 
esperando por você!

http://portugues.ucg.org/estudos

O modelo de governo no Reino de Deus tem a ver 
com o dar em vez do obter, ou seja, servir aos outros 
ao invés de ser servido. E será fundamentado no 
genuíno caráter de amor de Deus, que diz respeito à 
preocupação com os outros, em vez do egocentrismo.
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A Origem do MAL

Como Criador de todas as coisas vivas, Deus ama a vida. 
Quando fez a vida humana, Ele olhou para Sua criação e 
declarou, em Gênesis 1:31, que era “muito boa!”. Afinal, 

Deus deseja dar a vida eterna em Seu Reino para aqueles que O 
buscam. Mas, antes que venha esse Reino, Ele também deseja que 
tenhamos vidas humanas plenas, produtivas e pacíficas. Então, por 
que não temos o que Deus quer para nós? Por que o mundo está 
tão repleto de violência, corrupção e maldade?

Dificilmente se passa um dia sem que alguma maldade estampe 
as manchetes dos noticiários. Este ano temos sido assombrados 
pelas imagens e histórias horríveis do conflito entre a Rússia e a 
Ucrânia. Assassinatos e abusos sexuais têm devastado nossas 
cidades. Os Estados Unidos têm estado abalado e atônito com 
o incompreensível mal dos tiroteios nas escolas, onde alguns 
indivíduos dementes atiram em crianças inocentes.

Aqueles que creem em Deus e em Sua Palavra inspirada, a Bíblia, 
compreendem que nosso mundo tem sérios problemas espirituais 
que precisam de soluções espirituais, desde o nível individual até 
ao nível mundial.

Embora isso possa parecer uma gama absurdamente ampla 
de questões—com guerra calculada entre nações de um lado e 
violência espontânea de outro—a mesma influência maligna está 
por trás de tudo isso. As Escrituras referem-se a Satanás, o diabo, 
como “o príncipe das potestades do ar, do espírito que, agora, opera 
nos filhos da desobediência” (Efésios 2:2) e até mesmo Jesus Cristo 
o chamou de “príncipe deste mundo” (João 14:30).

Será que cremos nas palavras de Cristo de que Satanás comanda 
literalmente o mundo de hoje? Deus é o governante supremo de 
toda a criação, inclusive de Satanás, então em que sentido Satanás 
pode estar governando o mundo agora? E se for assim, quando e 
como terminará o reinado de terror de Satanás?

A influência de forças espirituais invisíveis no mundo

Os escritos de Paulo demonstram sua compreensão das obras de 
Satanás e seus asseclas demoníacos no mundo até hoje: “Pois nós 
não lutamos contra inimigos de carne e sangue, mas contra gover-
nantes e autoridades do mundo invisível, contra grandes poderes nes-
te mundo de trevas e contra espíritos malignos nas esferas celestiais” 
(Efésios 6:12, Nova Versão Transformadora, grifo nosso).

E isso não é uma mera imagem poética, pois as declarações de 
Paulo corroboram as próprias palavras de Jesus! É fundamental 
entender que perigosos enganos demoníacos causaram estragos na 

história humana—e que o pior ainda está por vir. Na verdade, a 
obra mais significativa de Satanás está acontecendo ao nosso redor, 
à vista de todos, na mente das pessoas. Ele “engana todo o mundo” 
(Apocalipse 12:9).

A princípio, Satanás e seus demônios eram anjos obedientes a 
Deus, mas depois se rebelaram. Essa autocorrupção e pecado de 
Satanás estão descritos em Ezequiel 28 e Isaías 14. Mais tarde, Deus 
permitiu que ele desafiasse nossos primeiros pais humanos no Jar-
dim do Éden, e assim eles seguiram o caminho dele. Ele influencia 
todas as pessoas e, principalmente,  os líderes mundiais e gover-
nos—sobretudo através do engano e da tentação, e isso pode ocor-
rer de forma ampla ou direcionada.

Em Efésios 2:2, Satanás é chamado de “príncipe das potestades 
do ar” porque sua natureza egoísta e orgulhosa é transmitida como 
sinais de rádio, televisão, celular e internet, que atualmente enviam 
mensagens invisíveis pelo ar ao nosso redor. E a transmissão des-
sas características resultam na desobediência das pessoas à lei de 
Deus, levando-as a atitudes reprováveis, como vícios, comporta-
mento autodestrutivo, ganância e luxúria insaciáveis e, para alguns,  
à ultrajante violência contra outros.

E para os líderes mundiais, Satanás prepara táticas estritamente 
focadas em atacar suas fraquezas humanas e orientá-los na 
direção que ele deseja, ou seja, à injustiça, à morte e à destruição. 
Percebemos isso nessa descrição no livro de Apocalipse: “E da 
boca do dragão [Satanás]...vi saírem três espíritos imundos...
[que] são espíritos de demônios, que fazem prodígios; os quais 
vão ao encontro dos reis de todo o mundo para os congregar 
para a batalha, naquele grande Dia do Deus Todo-poderoso”  
(Apocalipse 16:13-14).

Hoje em dia, muitos querem culpar os governos e um grupo de 
elites que conspiram para direcionar o rumo do mundo ou um 
governo paralelo ou uma sociedade secreta. Mas a verdadeira e 
definitiva conspiração é espiritual e invisível, e muito pior e mais 
poderosa do que qualquer um poderia imaginar.

A trama maligna de Satanás passa despercebida porque, na 

Todos os dias vemos e ouvimos falar de eventos terríveis—guerras, extrema violência, crimes 
sangrentos, corrupção no governo, imoralidade repugnante, hipocrisia e muitas outras coisas. 

Mas de onde vem tudo isso? Será que isso nunca vai acabar?
por Steven Britt

Deus é o governante supremo de toda a criação, 
mas Cristo nos diz que Satanás comanda 
literalmente o mundo em que vivemos!
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maioria das vezes, seus enganos funcionam com uma fachada 
que aparenta ser boa. Como Paulo escreveu, “o próprio Satanás se 
transfigura em anjo de luz” (2 Coríntios 11:14). Todos os ditadores 
perversos da história tiveram seus próprios seguidores devotados 
e seu próprio lado da história. Mas, a realidade inerente é que esses 
governantes e seus seguidores são peões enganados por Satanás, 
acreditando em mentiras que os levam a cometer terríveis crimes 
contra a humanidade.

O aumento da iniquidade no fim dos tempos
A iniquidade—o caminho de Satanás—está crescendo 

constantemente e tomando conta da vida cotidiana das pessoas. 
Isso acontece quando políticos e juízes aceitam subornos para 
serem parciais e também quando nos entretemos com músicas, 
filmes e programas repleto de palavrões de cunho sexual—algo que 
também é visto como “normal” pela maioria das pessoas hoje em 
dia! E também ocorre quando o casamento não é mais valorizado 
ou respeitado, como testemunham as altas taxas de divórcios e de 
nascimentos ilegítimos e a aprovação do casamento entre pessoas 
do mesmo sexo.

Jesus Cristo falou especificamente da iniquidade da rebelião 
contra a lei santa e justa de Deus, que o mundo de hoje ridiculariza e 
chama de ultrapassada, irrelevante, retrógrada e desumana. Pessoas 
sem uma verdadeira compreensão do amoroso Criador distorcem 
Suas palavras, tentando fazer com que Suas leis pareçam absurdas 
para a sensibilidade da sociedade “moderna” e “iluminada”—mas, 
na verdade, essa sensibilidade é apenas produto de um modo de 
pensar distorcido, egocêntrico e hedonista!

Até mesmo entre aqueles que creem que a Bíblia é a Palavra 
inspirada de Deus, a maioria desconsidera partes substanciais de 
Sua lei. O próprio Cristo profetizou um grande engano religioso, 
e devemos prestar muita atenção nisso! Jesus disse: “Nem todo o 
que me diz: Senhor, Senhor! entrará no Reino dos céus, mas aquele 
que faz a vontade de Meu Pai, que está nos céus. Muitos me dirão 
naquele Dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em Teu nome? 
E, em Teu nome, não expulsamos demônios? E, em Teu nome, não 
fizemos muitas maravilhas? E, então, lhes direi abertamente: Nunca 
vos conheci; apartai-vos de Mim, vós que praticais a iniquidade” 
(Mateus 7:21-23).

Em 2 Timóteo 3:1-5, Paulo escreveu que “nos últimos dias 
sobrevirão tempos trabalhosos; porque haverá homens amantes 
de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, 
desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, 
irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor 
para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos 
dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, 
mas negando a eficácia dela”.

Essas características estão entremeando-se no tecido social de 
todas as nações. E Deus adverte sobre isso em Isaías 10:1, dizendo: 
“Ai de vocês que fazem leis injustas, leis para explorar o povo!” 
(BLH). E é por meio de leis injustas que homens poderosos e 
corruptos, como Vladimir Putin da Rússia, Recep Erdogan da 
Turquia, Kim Jong-un da Coreia do Norte e muitos outros, se 
consolidam como ditadores, subvertendo processos legais de 
governança e exercendo um poder despótico para silenciar, 
aprisionar ou até mesmo assassinar seus opositores políticos. E as 
nações ocidentais não estão isentas desse estigma de corrupção, 

pois nossos presidentes, primeiros-ministros e legisladores usam 
rotineiramente seus cargos políticos em benefício próprio!

O engano de todas as nações no fim dos tempos 
A Bíblia revela que a influência de Satanás chegará ao seu pior 

nível na história humana pouco antes do retorno de Cristo.
Ao se referir a um ditador mundial no fim dos tempos,  

Apocalipse 13:2 declara que “o dragão [Satanás] deu-lhe o seu 
poder, e o seu trono, e grande poderio”. O resultado disso não 
será apenas a total corrupção dos líderes mundiais e da elite, 
mas um completo engano religioso que fará com que todas as 
pessoas fiquem do lado de Satanás através do vínculo comum da 
iniquidade. E podemos ver pela decadência moral ao nosso redor 
que isso já está em andamento!

A profecia bíblica revela que a situação ficará tão terrível que a 
humanidade correrá o risco de extinção se Deus não intervir direta 
e imediatamente (Mateus 24:21-22). Jesus Cristo terá que retornar 
à Terra para nos salvar da destruição por nossas próprias mãos! 
Apenas o retorno dEle para estabelecer o Reino de Deus na Terra 
nos salvará de nós mesmos. Nessa ocasião, Satanás será afastado 
e Jesus e Seus santos ressuscitados, todos os Seus fiéis seguidores 
desta era, reinarão na Terra.

Essa será a maior mudança de regime da história humana— 
quando “os santos do Altíssimo receberão o reino e possuirão o 
reino para todo o sempre e de eternidade em eternidade” (Daniel 
7:18). E esse é o tempo em que “os reinos do mundo vieram a ser 
de nosso Senhor e do Seu Cristo, e Ele reinará para todo o sempre” 
(Apocalipse 11:15, ACF).

A profecia bíblica revela que, sob a influência de 
Satanás, a situação mundial ficará tão terrível que 
a humanidade correrá o risco de extinção se Deus 
não intervir.
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Porém, isso somente poderá acontecer quando Satanás for de-
posto de sua posição atual—e Deus revela que fará exatamente isso!

Satanás é preso por mil anos
O vigésimo capítulo do livro de Apocalipse é um testemunho 

fundamental do futuro governo de Jesus Cristo e dos santos na 
Terra. Os versículos quatro a seis descrevem o que muitos chamam 
de “milênio”—um período de mil anos em que Jesus e os santos 
reinarão sobre todos os povos da Terra logo após Seu retorno. Mas, 
na verdade, esse capítulo começa lidando primeiro com o problema 
da influência de Satanás!

Aqui vemos a vitória total de Deus. Um poderoso anjo desce 
do céu com “uma grande corrente. Ele segurou o dragão, a 
antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o prendeu por mil 
anos; lançou-o no abismo, fechou-o e pôs selo sobre ele, para que 
não mais enganasse as nações até se completarem os mil anos”  
(Apocalipse 20:1-3).

O que é realmente incrível é que a prisão de Satanás foi predita 
na antiga observância dos Dias Santos anuais de Deus—que ainda 
é celebrado a cada ano pelos fiéis seguidores de Deus. Todos os 
anos, no Dia da Expiação, o sumo sacerdote em Israel confessava 
os pecados do povo sobre a cabeça de um bode vivo e o enviava 
para o deserto.

Essa cerimônia é encontrada em detalhes em Levítico 16.  
Ao contrário de outros animais utilizados no sistema da Antiga 
Aliança, esse bode não era imolado em sacrifício porque não 
representava a morte sacrificial de Cristo. Em vez disso, como 
representava Satanás, ele era banido ao deserto. Há claramente uma 
conexão simbólica com Apocalipse 20:1-3, pois Satanás também 
será banido para o abismo.

As tragédias listadas no início deste artigo têm origem nas 
intenções perversas dos corações humanos estimulados pelo 
engano e pela tentação de Satanás—e a única solução eficaz 
contra isso é cortar o mal pela raiz. Por isso é que Deus afastará 
completamente Satanás do mundo e do contato humano durante 
o milênio, removendo assim o originador do pecado e da tentação 
para que a humanidade possa finalmente florescer sob a direção 
de Deus.

Em 2022, o Dia da Expiação ocorrerá do pôr do sol de 4 de 
outubro ao pôr do sol de 5 de outubro, e você pode participar 
dessa observância anual abstendo-se reverentemente do 
trabalho e jejuando diante de Deus por vinte e quatro horas e  

reunindo-se durante esse dia em uma assembleia sagrada com 
outros que o celebram como Deus ordena em Levítico 23:27-32. 
Entre em contato com qualquer um de nossos ministro de Deus 
pelo site www.revistaboanova.org para saber como celebrar a 
essa vitória sobre Satanás e aprender muito mais sobre o pleno 
significado do Dia da Expiação, inclusive como ele revela de 
maneira única a obra de Jesus Cristo como nosso Sumo Sacerdote.

Satanás quer influenciar você!
Os ataques de Satanás, embora desencadeados generalizadamen-

te para disseminar sua atitude pecaminosa de orgulho, também são 
direcionados de forma particular. Jesus disse a Pedro: “Satanás vos 
pediu para vos cirandar como trigo” (Lucas 22:31). E, da mesma 
forma, Satanás quer afastar cada um de nós de Deus!

Nessa ocasião, a fidelidade de Pedro a Cristo foi testada e ele 
falhou. Contudo, através do arrependimento, ele foi recuperado 
e libertado do cativeiro da influência de Satanás, eventualmente 
recebendo o poder do Espírito Santo de Deus para vencer a tentação 
e o pecado. Podemos ter acesso a esse mesmo poder hoje em dia— 
e precisamos urgentemente dele!

Mais tarde, no ministério de Pedro, Deus o inspirou a escre-
ver uma advertência pessoal para nós: “Sede sóbrios e vigilantes.  
O diabo, vosso adversário, anda em derredor, como leão que ruge 
procurando alguém para devorar” (1 Pedro 5:8, ARA). Satanás 
quer devorar você, assim como queria devorar Pedro.

Deus deseja nos livrar de Satanás, nos salvar de nossos pecados 
e nos conceder a vida eterna em Sua família. Tiago 4:7 exorta: 
“Sujeitai-vos, pois, a Deus; resisti ao diabo, e ele fugirá de vós”.

Todavia, não temos que esperar a volta de Cristo e a prisão de 
Satanás no abismo para sermos libertados desse cativeiro. Podemos 
seguir os mandamentos de Deus hoje mesmo, celebrando o 
Dia da Expiação e todos os Seus Dias Santos e nos submetendo 
completamente à Sua vontade diariamente em nossas vidas! BN

               SAIBA MAIS

A Bíblia tem muito a dizer sobre a origem de Satanás e os métodos 
e táticas que ele usa para enganar a humanidade e levá-la ao 
pecado, ao sofrimento e à morte. Você precisa ler nosso guia de 
estudo bíblico gratuito Existe Realmente um Diabo? Peça ou solicite 
seu exemplar hoje mesmo! 

http://portugues.ucg.org/estudos

O diabo foi criado por Deus?
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De onde veio o diabo? Como é que surgiu essa criatura? Será que Deus propositadamente 
criou um ser malévolo? A Bíblia revela as respostas a estas perguntas. E elas podem nos aju-

dar a entender por que Satanás realmente é o inimigo da humanidade.

Para saber se Deus criou o diabo, estude sua Bíblia com nosso guia de estudo 
bíblico gratuito “Existe Realmente um Diabo?” Você pode pedi-lo ou baixá-lo  

em nosso site www.revistaboanova.org na aba Guias de Estudo Bíblico.
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“As festas fixas do Senhor, que proclamareis, serão santas 
convocações; são estas as Minhas festas” (Levítico 23:2, 
ARA).

Isso parece importante, não é mesmo? O Deus Todo-Poderoso 
está dizendo nas Escrituras: “Estas são as Minhas festas”.

Contudo, a maior parte do cristianismo tradicional acredita que 
essas “festas do Senhor” foram destinadas apenas à antiga Israel 
e considera que elas não tem sentido para os cristãos. Assim, 
substituíram as festas divinas por outros feriados religiosos que 
não estão na Bíblia.

Como isso aconteceu? Qual é o verdadeiro significado dessas 
“festas do Senhor”, que estão na Bíblia? Será que elas têm algo a ver 
com Jesus Cristo ou o simbolismo delas se limita apenas a eventos 
da antiguidade? Será que as Escrituras revelam se essas festas nos 
ensinam verdades importantes sobre Jesus Cristo?

O foco da Páscoa
Depois do sábado semanal, a Páscoa é a primeira das festas 

anuais de Deus mencionadas nas Escrituras em Levítico 23. Ela 
comemora o maior evento da história do povo de Israel—sua 
milagrosa libertação do Egito. Os judeus praticantes celebram essa 
festa há mais de 3.400 anos.

Mas será que essa festa é apenas para celebrar a libertação dos 
israelitas do Egito? O Novo Testamento tem algo a dizer sobre  
esse evento?

Quando João Batista viu Jesus Cristo vindo ao rio Jordão para ser 
batizado, exclamou: “Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do 
mundo” (João 1:29, grifo nosso).

Na Bíblia, o cordeiro é um símbolo da Páscoa porque era imolado 
no início da Páscoa e comido naquela noite. Os israelitas sabiam 
que o sangue do cordeiro os havia protegido da morte do primogê-
nito naquela primeira noite de Páscoa (Êxodo 12:12-13).

No Novo Testamento, os Evangelhos registram várias vezes que 
Cristo celebrou a Páscoa com Seus discípulos. Na noite anterior à 
Sua morte, Jesus sabia que estava dando a vida pelos pecados dos 
outros em cumprimento do simbolismo do cordeiro pascal. 

Observe Lucas 22:14-16: “E, chegada a hora, pôs-se à mesa, e, 
com Ele, os doze apóstolos. E disse-lhes: Desejei muito comer con-
vosco esta Páscoa, antes que padeça, porque vos digo que não a 
comerei mais até que ela se cumpra no Reino de Deus”.

Então, Jesus instituiu novos símbolos que não representavam o 
sacrifício de um simples cordeiro, mas Seu grandioso sacrifício. 
Assim, os símbolos da Páscoa representariam o sacrifício definitivo 
de Cristo—o pão asmo representando Seu corpo imaculado afligido 
por nossa causa e o vinho que significa o Seu sangue derramado 
para lavar nossos pecados.

Desde então, essa festa assumiu um novo e grandioso significado 

para os discípulos de Cristo. Em vez de ser abolida, revelou-se o 
verdadeiro e último significado dessa festa. Os discípulos percebe-
ram que o cordeiro pascal era apenas a representação simbólica do 
perfeito sacrifício de Cristo. Agora eles celebrariam essa festa com 
muito mais significado e compreensão!

Cerca de vinte e cinco anos após a morte de Cristo, o apóstolo 
Paulo instruiu a congregação de Corinto—composta de membros 
judeus e gentios—sobre a Páscoa e a Festa dos Pães Asmos, que 
viria logo em seguida: “Alimpai-vos, pois, do fermento velho, para 
que sejais uma nova massa, assim como estais sem fermento. Por-
que Cristo, nossa páscoa, foi sacrificado por nós” (1 Coríntios 5:7).

Paulo entendeu que agora o verdadeiro significado dessa antiga 
festa da Páscoa foi revelado pelo sacrifício de Cristo. E que era parte 
do plano de Deus para toda a humanidade a entrega e o sacrifício 
de Jesus pelos pecados dos outros.

Assim, longe de ser obsoleta, revelou-se que a Páscoa tem um 
significado muito importante para os cristãos, e que Jesus Cristo é 
o ponto central dela!

O apóstolo Paulo explicou aos membros da Igreja em Corinto 
esse novo entendimento acerca da Páscoa quando os instruiu sobre 
como observá-la: “Porque eu recebi do Senhor o que também 
vos ensinei: que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído [noite 
da Páscoa], tomou o pão; e, tendo dado graças, o partiu e disse: 
Tomai, comei; isto é o meu corpo que é partido por vós; fazei isto 
em memória de Mim”. 

“Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, di-
zendo: Este cálice é o Novo Testamento no Meu sangue; fazei isto, 
todas as vezes que beberdes, em memória de Mim. Porque, todas as 
vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice [ou seja, anual-
mente na Páscoa], anunciais a morte do Senhor, até que venha” (1 
Coríntios 11:23-26).

Assim, no Novo Testamento, a Páscoa se tornou uma recordação 
anual e um símbolo do sacrifício de Cristo por todos nós!

O foco da Festa dos Pães Asmos 
E o que dizer sobre a Festa dos Pães Asmos? Ela se tornou  

obsoleta e irrelevante? No Antigo Testamento, os Dias dos Pães  
Asmos eram considerados um memorial do que ocorreu após a 
noite da Páscoa.

Na manhã seguinte, os israelitas se prepararam para viajarem a 
um lugar de reunião próximo. Naquela noite, eles deixaram o Egito. 
“Esta é a noite do Senhor, que devem guardar todos os filhos de 
Israel nas suas gerações” (Êxodo 12:42).

Antes daquela noite, ocorreu uma última coisa: “E cozeram bolos 
asmos da massa que levaram do Egito, porque não se tinha leveda-
do, porquanto foram lançados do Egito; e não se puderam deter, 
nem prepararam comida” (versículo 39).

Poucas pessoas conhecem as sete festas de Deus reveladas na Bíblia. E ainda  
menos pessoas sabem que elas se concentram em ensinar sobre Jesus Cristo e Seu  

papel no plano de Deus para a humanidade.
por Mario Seiglie

As Festas Bíblicas e Jesus Cristo
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Essa festa do Senhor está enunciada expressamente em Levítico 
23:6: “E aos quinze dias deste mês [assim como a Páscoa] é a Festa 
dos Asmos do Senhor: sete dias comereis asmos”.

O que essa festa tem a ver com Cristo? E o que ela nos ensina 
sobre Ele?

O pão asmo—pão sem fermento—é mencionado na Bíblia como 
algo puro e impoluto. Todas as ofertas de cereais queimadas no 
altar deveriam ser preparadas sem fermento: “Nenhuma oferta 
de manjares, que oferecerdes ao Senhor, se fará com fermento; 
porque de nenhum fermento, nem de mel algum oferecereis oferta 
queimada ao Senhor” (Levítico 2:11).

No Novo Testamento, o apóstolo Paulo explica o simbolismo es-
piritual do pão asmo em uma parte de uma passagem que já vimos 
antes. Ao repreender os membros da Igreja de Corinto por tolera-
rem o pecado, ele diz-lhes: “Não é boa a vossa jactância. Não sabeis 
que um pouco de fermento faz levedar toda a massa? Alimpai-vos, 
pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim 
como estais sem fermento. Porque Cristo, nossa páscoa, foi sacrifi-
cado por nós.” (1 Coríntios 5:6-7).

Como Paulo afirma, o sacrifício de Jesus Cristo é que remove 
nossos pecados, e assim nos tornamos “sem fermento” no senti-
do espiritual. Então, novamente, Jesus Cristo é o foco dessa festa 
do Senhor, pois aponta para o que Ele faria por todos nós ao nos 
purificar do pecado e nos ajudar a viver uma vida livre de pecado.

Paulo disse aos membros de Corinto que eles deveriam conti-
nuar celebrando essa festa, que vinha após a Páscoa, com um sig-
nificado maior: “Pelo que façamos festa, não com o fermento velho, 
nem com o fermento da maldade e da malícia, mas com os asmos 
da sinceridade e da verdade” (versículo 8). E Jesus é a verdade en-
carnada (João 14:6), que devemos receber em nossas vidas.

Então, vemos que foi revelado o significado espiritual da Festa 
dos Pães Asmos. Enfim, o significado mais profundo dela não es-
tava no que ocorreu no Antigo Testamento, mas em Jesus Cristo 
imaculado, que purificou nossos pecados e nos permite estar  espi-
ritualmente “sem fermento” diante de Deus.

Assim, Jesus Cristo também está no centro dessa segunda festa 
anual do Senhor. Devemos participar dEle como o “Pão da vida” e 
“Pão do céu” (João 6:35, 41, 48, 50, 51) para nos tornarmos espiri-
tualmente sem fermento como Ele.

O foco da Festa Pentecostes
A princípio, a Festa de Pentecostes era chamada de Festa das 

Semanas (Êxodo 34:22). Isso ocorreu porque em Levítico 23:15-
16 se menciona a contagem de sete semanas (ou sábados) ou 
“cinquenta dias” a partir do dia em que uma oferta especial de 
cereais de primícias era movida durante os Dias dos Pães Asmos. 
Assim, essa festa recebeu o nome de “quinquagésimo”, que significa 
Pentecostes na língua grega do Novo Testamento.

Cinquenta dias depois de Cristo ter ressuscitado, os primeiros 
cristãos celebraram o Pentecostes, uma das festas do Senhor.  
E, conforme registrado no segundo capítulo do livro de Atos, nesse 
dia eles receberam o Espírito Santo de Deus. Então, a Festa das 
Semanas do Antigo Testamento ganhou um novo significado para 
eles. Assim como a oferta movida durante a festa dos Pães Asmos 
simbolizava Jesus como a primeira das primícias de Deus, a oferta 
movida de Pentecostes simboliza a atual colheita espiritual de Deus 
das primícias dentre a humanidade.

Jesus Cristo revelou o significado dessa festa enviando o Espírito 
Santo a Seus irmãos na fé. Ele lhes havia dito: “E eis que sobre vós 
envio a promessa de Meu Pai; ficai, porém, na cidade de Jerusalém, 
até que do alto sejais revestidos de poder” (Lucas 24:49; comparar 
João 16:7).

O Espírito de Deus desempenha um papel crucial na vida dos 
cristãos hoje em dia, assim como naquela época. Quando uma 
pessoa recebe o Espírito de Deus, após o arrependimento e o 
batismo, este inicia um processo de transformação espiritual na 
vida da pessoa, que a Bíblia chama de conversão. (Para saber mais, 
peça ou baixe nosso guia de estudo bíblico gratuito Transformando 
A Sua Vida: O Processo de Conversão).

Através desse processo, abandonamos nosso próprio modo de 
pensar e viver e permitimos que a atitude e o estilo de vida de Jesus 
Cristo guiem nossa vida. Paulo descreveu assim essa mudança 
transformadora de vida: “Já estou crucificado com Cristo; e vivo, 
não mais eu, mas Cristo vive em mim; e a vida que agora vivo na 
carne vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou 
a si mesmo por mim” (Gálatas 2:20).

Então, vemos que Jesus também está no centro da festa  
de Pentecostes.

E a Igreja do primeiro século continuou observando o 
Pentecostes? No livro de Atos lemos sobre o apóstolo Paulo 
apressando-se para estar em Jerusalém para celebrar essa festa com 
outros cristãos. “Porque já Paulo tinha determinado passar adiante 
de Éfeso, para não gastar tempo na Ásia. Apressava-se, pois, para 
estar, se lhe fosse possível, em Jerusalém no dia de Pentecostes” 
(Atos 20:16). E também, em 1 Coríntios 16:7-8, Paulo escreve sobre 
seus planos de permanecer em Éfeso para observar o Pentecostes 
com os membros da Igreja antes de viajar para Corinto.
O foco da Festa das Trombetas

A próxima festa bíblica é referida na Bíblia como a Festa das 
Trombetas. Ela é “uma reunião sagrada, comemorada com toques 
de trombeta” (Levítico 23:24, NVI). Será que a Festa das Trombetas 
nos ensina sobre Jesus Cristo e Seu papel nos eventos futuros?

O simbolismo da trombeta é mencionado pelo próprio Jesus. 
“Então, aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem; e todas as 
tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo 
sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. E Ele enviará os 

Muitos cristãos consideram sem sentido as “festas 
bíblicas do Senhor”. Assim, eles as substituem por 
celebrações religiosas que não estão na Bíblia.
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seus anjos com rijo clamor de trombeta, os quais ajuntarão os Seus 
escolhidos desde os quatro ventos, de uma à outra extremidade dos 
céus” (Mateus 24:30-31).

Vemos diversas vezes no Novo Testamento o som de trombetas 
relacionado com a vinda de Cristo. Observe a descrição de Paulo 
sobre a ressurreição dos mortos no momento em que uma grande 
trombeta anuncia o retorno de Cristo: “Eis aqui vos digo um 
mistério: Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos 
transformados, num momento, num abrir e fechar de olhos, 
ante a última trombeta; porque a trombeta soará, e os mortos 
ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados”  
(1 Coríntios 15:51-52).

Encontramos isso novamente descrito em 1 Tessalonicenses 4:16: 
“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”.

Assim, Cristo finalmente cumprirá o simbolismo da Festa das 
Trombetas. Ele também é o centro dessa festa. Em Sua segunda 
vinda, a sétima trombeta soará, anunciando a chegada do Rei dos 
reis. E vozes altas vão proclamar: “O reino do mundo se tornou de 
nosso Senhor e do seu Cristo, e Ele reinará para todo o sempre” 
(Apocalipse 11:15, NVI).

Assim, até que o som da última trombeta seja ouvido, essa festa 
seguirá apontando para um futuro centrado no retorno de Jesus.

O foco do Dia da Expiação 
Talvez a mais incomum das festas bíblicas seja o Dia da 

Expiação. Nos tempos do Antigo Testamento, a comemoração 
dessa festa envolvia um ritual elaborado descrito em Levítico 16. 
O sumo sacerdote deveria apresentar dois bodes, o primeiro era 
sacrificado pelos pecados da nação (versículo 15). Então, depois 
que os pecados da nação foram simbolicamente passados ao outro 
bode, ele era expulso para o deserto para viver em peregrinação 
(versículos 21-22).

O que o Dia da Expiação revela sobre as funções de Jesus Cristo? 
Ele também está no centro desta festa?

A Bíblia está repleta de simbolismos, e a Igreja primitiva enten-
deu que Cristo estava no centro das festas do Senhor. Assim Ele foi 
descrito como sendo “nossa Páscoa” e “o Cordeiro que foi morto 
desde a fundação do mundo” (Apocalipse 13:8), e eles entenderam 
que Jesus estava no centro do Dia da Expiação. Mas, como? Ele 
cumpriu o papel do bode morto pelos pecados de Israel e levado 
para fora do acampamento (Levítico 16:27).

E nos capítulos nove, dez e treze de Hebreus, lemos sobre o 
sistema sacrificial de Israel e o Dia da Expiação em que Cristo é 
simbolizado pelo bode e por outros animais sacrificados naquele 
dia como ofertas pelo pecado. “Porque os corpos dos animais cujo 
sangue é, pelo pecado, trazido pelo sumo sacerdote para o Santuá-
rio, são queimados fora do arraial. E, por isso, também Jesus, para 
santificar o povo pelo seu próprio sangue, padeceu fora da porta 
[da cidade de Jerusalém]” (Hebreus 13:11-12).

Devemos considerar que, embora Cristo já tenha sido sacrifica-
do, a expiação oferecida pelo Seu sacrifício ainda não foi aplicada 
a toda Israel e ao resto da humanidade. Isso acontecerá na segunda 
vinda de Cristo, quando Israel e o restante da humanidade serão 
conduzidos ao arrependimento.

O Dia da Expiação não retrata apenas o sacrifício de Cristo pelo 

pecado e a verdadeira reconciliação espiritual do povo com Deus, 
mas também demonstra que Cristo está diretamente envolvido 
no simbolismo do outro bode que foi levado ao deserto por um 
homem designado para isso (Levítico 16:21).

O segundo bode, sobre o qual os pecados dos israelitas eram 
confessados, representava o instigador desses pecados—ou seja, 
ninguém menos que Satanás, o diabo.

Quando Jesus voltar, Ele ordenará a um anjo poderoso que 
prenda Satanás e o lance em um lugar de restrição por mil anos, 
exilando-o da humanidade assim como o bode vivo foi exilado do 
acampamento israelita no Dia da Expiação: “Vi descer do céu um 
anjo que trazia na mão a chave do abismo e uma grande corrente. 
Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o 
acorrentou por mil anos” (Apocalipse 20:1-2).

Portanto, Cristo desempenha um papel duplo no simbolismo do 
Dia da Expiação. Assim como o primeiro bode, Ele é sacrificado 
para a purificação dos pecados do povo. E Ele também ordenará 
o banimento de Satanás ao estabelecer o Reino de Deus na Terra.

O foco da Festa dos Tabernáculos
A seguir vem a sexta festa bíblica, a Festa dos Tabernáculos. 

No Antigo Testamento, ela servia para lembrar os israelitas da 
milagrosa proteção e orientação de Deus quando os tirou de uma 
civilização rebelde e levou-os para estar com Ele no deserto: “Sete 
dias habitareis debaixo de tendas [tabernáculos]; todos os naturais 
em Israel habitarão em tendas; para que saibam as vossas gerações 
que Eu fiz habitar os filhos de Israel em tendas, quando os tirei da 
terra do Egito” (Levítico 23:42-43).

Mas o que a Festa dos Tabernáculos tem a ver com Jesus Cristo? 
Em João 7:2-36, está registrado que Jesus celebrou esta festa. O sim-
bolismo do tabernáculo é rico em significado no Novo Testamento.

Durante o ministério terreno de Cristo, o apóstolo João menciona 
que “o Verbo se fez carne e habitou entre nós” (João 1:14). Aqui, 
na verdade, o termo grego para “habitou” significa que Ele 
“tabernaculou” entre nós. Assim como Jesus Cristo, o Deus Criador 
do Antigo Testamento (João 1:1-3, 10; Hebreus 1:2; Colossenses 
1:16), “tabernaculou” com os israelitas no deserto, agora, muitos 
séculos depois, Ele fez o mesmo com Seu povo em Sua vida física.

Em Sua segunda vinda, Cristo vai “tabernacular” novamente 
com a humanidade. Ele habitará na Terra com as pessoas por mil 
anos, assim esse futuro governo de Jesus Cristo sobre a Terra será 
um cumprimento dessa festa. Além disso, essa festa, que também 
é chamada de Festa da Colheita (Êxodo 23:16), celebrava a última 
colheita do ano e representa a grande colheita espiritual de seres 
humanos que Deus fará no futuro.

Então, Cristo também está definitivamente no centro dessa 
festa—como o Governante que “tabernacula” com Seu povo nessa 
grande e vindoura colheita.

O foco do Último Grande Dia
A Festa dos Tabernáculos dura sete dias. Então, no oitavo dia, se-

gue-se outro dia de festa separado, a última das festas bíblicas (Le-
vítico 23:36).

O que esse dia tem a ver com Jesus Cristo?
Em João 7, um relato da última Festa dos Tabernáculos de Jesus 

Cristo na Terra, encontramos Jesus declarando o significado desse 
dia conclusivo: “E, no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se 
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em pé e clamou, dizendo: Se alguém tem sede, que venha a Mim e 
beba. Quem crê em Mim, como diz a Escritura, rios de água viva 
correrão do seu ventre” (João 7:37-38).

Jesus estava falando sobre Seu retorno à Terra, quando Ele dará o 
Espírito Santo àqueles que crerem nEle. Jesus morreu por toda a hu-
manidade, mas apenas uma pequena fração dela já teve a oportuni-
dade de conhecê-Lo e aceitar Sua oferta de receber o Espírito Santo.

Entretanto, durante o reinado milenar de Cristo, toda a humani-
dade receberá o Espírito de Deus. Além disso, a Bíblia revela que 
virá um tempo futuro em que Cristo vai oferecê-lo àqueles que fo-
rem ressuscitados na ressurreição dos mortos de todas as eras pas-
sadas. Em Apocalipse, lemos o que acontece depois que o milênio 
(retratado pela Festa dos Tabernáculos) for concluído:

“E vi um grande trono branco e o que estava assentado sobre 
ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu...E vi os mortos, grandes 
e pequenos, que estavam diante do trono, e abriram-se os livros.  
E abriu-se outro livro, que é o da vida. E os mortos foram julgados 
pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras” 
(Apocalipse 20:11-12).

Por causa dessa passagem, esse tempo também é chamado de 
Julgamento do Grande Trono Branco, e Cristo é quem foi designado 
para julgar toda a humanidade (João 5:26-27; Romanos 14:10). 
Mas isso não significa condenação imediata, mas um período de 
julgamento, pois o Livro da Vida é aberto—que significa uma 
oportunidade de receber o Espírito de Deus e ter o nome escrito 
nele. O apóstolo Paulo escreve em Filipenses 4:3 sobre aqueles “que 
trabalharam comigo no evangelho...com os outros cooperadores, 
cujos nomes estão no livro da vida”.

Assim, Cristo também desempenhará o papel central nessa última 
festa, oferecendo, amorosa e misericordiosamente, às multidões 
de desinformados e enganados uma oportunidade de conversão e 
salvação e de terem seus nomes inscritos no Livro da Vida.

As Festas dos verdadeiros seguidores de Cristo
Através dessas e de outras passagens, vemos que Jesus Cristo 

está no centro de todas as festas da Bíblia. Contudo, Ele ainda 
não realizou o cumprimento total delas, pois isso só ocorrerá no 
vindouro Reino de Deus.

Cristo é a nossa Páscoa, pois morreu em nosso lugar. Ele é o Pão 
Asmo que nos purifica e nos sustenta. Ele é o Senhor da nossa 
vida, que vive em nós pelo Espírito Santo entregue no Pentecostes. 
Ele é o Rei vindouro, cuja chegada será anunciada ao sonido de 
trombetas. E o sacrifício de Cristo será aceito pela humanidade 
quando Ele mesmo banir Satanás por mil anos. Depois disso, 
Ele habitará com o homem como Rei dos reis. E, finalmente,  
Ele julgará a humanidade, mas antes dando a todos  a oportunidade 
de terem seus nomes escritos no Livro da Vida.

Por isso é que a Igreja de Deus celebrava essas festas conforme 
mostrado no Novo Testamento (ver “As ‘Festas do Senhor’ no 
Livro de Atos” abaixo). E é por isso que essas festas sagradas  
ainda devem ser celebradas—para nos lembrar do papel central de 
Jesus Cristo na realização do plano de Deus. Então, já não é hora 
de você começar a celebrá-las também? Para mais informações, 
entre em contato conosco através dos endereços listados  
página 2. BN

As Festas do Senhor no Livro de Atos

Estudar a história dos primeiros trinta anos da Igreja Cristã registrada nas Escrituras é importante para entender as “festas anuais do Senhor”. 
Quais Dias Santos os primeiros cristãos guardavam? Sem dúvida, é surpreendente a quantidade de referências a essas festas do Senhor en-

contradas no livro de Atos.
A primeira menção das festas de Deus nesse livro se encontra em Atos 2:1: “Cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no 

mesmo lugar”. Este dia de Pentecostes é uma das festas de Deus, também chamada de Festa das Semanas e Festa da Sega.
E outra passagem de Atos cita duas dessas festas do Senhor—a Páscoa e os Dias dos Pães Asmos (Atos 12:3-4). Nessa ocasião, Pedro foi liberta-

do milagrosamente de suas correntes e a Igreja se alegrou com essa libertação. Muitos devem se lembrar que durante o período dessa festa, os 
israelitas também foram libertados de sua escravidão egípcia.

Mais tarde, Lucas, ao descrever suas viagens com Paulo, menciona a navegação após o término dos Dias dos Pães Asmos, informando que eles 
ficaram em Filipos para celebrá-los antes de continuar a viagem (Atos 20:6).

Além disso, Lucas registra que Paulo “apressava-se, pois, para estar, se lhe fosse possível, em Jerusalém no dia de Pentecostes” (Atos 20:16). Se 
essas festas fossem apenas para os judeus e tivessem sido abolidas para os cristãos, elas não seriam mencionadas como importantes para Paulo 
e seus companheiros.

Enfim, vemos Lucas mencionando outra festa, o Dia da Expiação, em suas viagens: “Passado muito tempo, e sendo já perigosa a navegação, 
pois também o jejum já tinha passado...” (Atos 27:9). “O jejum” é uma referência ao Dia da Expiação, o único dia nas Escrituras que Deus ordena 
ser observado com jejum (Levítico 23:27).

Assim, não encontramos nenhum indício no livro de Atos—uma crônica dos primeiros trinta anos da história da Igreja—de que os dias de 
festa tenham sido alterados ou abolidos ou substituídos por outros dias. Ao contrário, eles passaram a ter um significado muito maior para a 
comunidade cristã. 

A Enciclopédia Britânica confirma isso, afirmando que “os primeiros cristãos...continuaram a observar as festas judaicas, embora com um novo 
espírito, como comemorações de eventos que essas festas prenunciavam” (11ª edição, vol. 8, p. 828).

               SAIBA MAIS

As Festas de Deus registradas na Bíblia são realmente 
impressionantes. A maioria das pessoas pensa que elas são 
obsoletas e irrelevantes, mas, na verdade, elas revelam tudo sobre 
o plano de Deus para nós através de Jesus Cristo! Se deseja mais 
informações, peça ou baixe nosso guia de estudo bíblico gratuito 
As Festas Santas de Deus: O Plano de Deus Para a Humanidade.

http://portugues.ucg.org/estudos
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O casamento é uma maravilhosa dádiva de Deus! E ele tem 
prioridade máxima no plano de Deus. Após criar Eva, 
Deus ordenou imediatamente o casamento.

Sem dúvida, O Sétimo Mandamento é um importantíssimo 
tema relacionado ao casamento. E dois de nossos guias de estudo 
bíblico, Os Dez Mandamentos e Casamento e Família: A Dimensão 
Perdida, cobrem os ensinamentos bíblicos fundamentais relativos 
ao assunto. Este artigo também indicará outros artigos relevantes 
e importantes. O desejo de Deus é que levemos em consideração 
Seu Livro de Instruções, a Bíblia, como fundamento de todo o 
conhecimento, inclusive a compreensão sobre o casamento e o 
sexo. 

Hoje, a maioria das pessoas que está em algum relacionamento 
ignora totalmente o que revela a Bíblia. Nossa sociedade está 
cada vez mais imoral e amoral. E as consequências disso são 
catastróficas. Quando o alicerce da sociedade—a família—rui, esta 
logo sucumbe.

O primeiro e segundo capítulo de Gênesis contêm muitas 
revelações significativas. Em uma de Suas primeiras declarações, 
Deus disse a Adão para “não comer do fruto proibido” (Gênesis 
2:16-17). Depois disso, Deus disse-lhe também: “Não é bom que o 
homem fique sozinho. Vou fazer uma companheira para ele, uma 
auxiliadora à altura dele” (Gênesis 2:18, Bíblia Viva). Eva era o 
complemento perfeito para Adão.

Então, Gênesis 2:24 declara: “Por isso, deixa o homem pai e mãe 
e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne” (ARA).

Essa passagem contém um importante significado. O homem 
e a mulher começam uma nova família enquanto transferem sua 
dependência, dedicação e compromisso dos pais para o cônjuge. 
A palavra “unir-se” tem uma conotação muito além do casamento. 
Deus queria que eles fossem permanente e inseparavelmente 
unidos. Por exemplo, a tradução Almeida Corrigida e Fiel usa o 
termo “apegar-se-á”. Deus vê o casamento como um pacto sagrado 
em que o marido e a esposa prometem sua fidelidade um ao outro 

diante dEle, permanecendo juntos, amando e servindo um ao 
outro altruisticamente.

A palavra “adulterar” significa contaminar ou tornar impuro. 
Deus proíbe qualquer coisa que arruíne o casamento. O adultério 
era tão sério na Antiga Aliança, que os adúlteros eram mortos 
(Levítico 20:10; Deuteronômio 22:22).

O Sétimo Mandamento proíbe mais do que o sexo extraconjugal 
(um pecado contra si mesmo e contra o cônjuge, conforme 
mencionado em 1 Coríntios 6:18). Ele é um mandamento 
abrangente que proíbe o sexo antes do casamento (fornicação), o 
homossexualismo, o incesto, a prostituição, a bestialidade e outras 
relações proibidas, alguns das quais estão listadas em Levítico 18 e 
20. Em muitas passagens, além do adultério, o Novo Testamento 
condena todas as formas de “imoralidade sexual” (a palavra 
grega usada é porneia, donde se origina a palavra portuguesa 
pornografia).

Ações pecaminosas começam com pensamentos pecaminosos 
(Tiago 1:14-15). Jesus Cristo magnificou o Sétimo Mandamento, 
demostrando que o ato do adultério abrange os pensamentos de 
uma pessoa. Ele disse: “Ouvistes que foi dito aos antigos: Não 
cometerás adultério. Eu porém, vos digo que qualquer que atentar 
numa mulher para a cobiçar já em seu coração cometeu adultério 
com ela” (Mateus 5:27-28). A palavra grega para “cobiçar” é 
epithumeo, que significa desejo carnal, luxúria e fantasia.

Então, nos versículos 29-30, Jesus usa uma linguagem 
contundente para enfatizar que devemos fazer o que for necessário 
para fugir das tentações.

O mandamento de Jesus é contra ver qualquer tipo de pornografia 
e até mesmo cenas eróticas, que é muito recorrente em diversos 
filmes, programas de TV e revistas. Ademais, isso também diz 
respeito ao afeto físico apaixonado (beijar, acariciar, etc.) de um 
homem e uma mulher que resulte em excitação sexual, pois isso 
não deve acontecer antes do matrimônio. Na verdade, isso deve ser 
considerado como preliminares da relação sexual no casamento.

Série Os Dez Mandamentos:  
O Sétimo Mandamento

“Não adulterarás” (Êxodo 20:14; Deuteronômio 5:18)
por Don Hooser
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O casamento é sagrado, pois é um vínculo confirmado por 
Deus no céu. Em Marcos 10:9, Jesus disse: “Portanto, o que Deus 
ajuntou, não o separe o homem”. E Deus odeia o divórcio, pois o 
descumprimento de um voto de casamento é uma deslealdade com 
o cônjuge (Malaquias 2:14-16). Portanto, Deus espera que tenhamos 
um compromisso absoluto com nossos votos de casamento.

Tenha em mente que na Bíblia a palavra “amor” é principalmente 
um verbo de ação, que se refere a como tratamos os outros e não a 
um sentimento emocional. Isso nos ajuda a entender as Escrituras 
que ordenam que os maridos “amem suas esposas” e as esposas 
“amem seus maridos” (Efésios 5:25; Tito 2:4). Então, Deus está 
julgando maridos e esposas todos os dias pela forma como estão 
se tratando.

Em Mateus 22:39, Jesus disse que o segundo grande mandamento 
é “amar o próximo como a si mesmo” e seu próximo mais 
importante é seu cônjuge!

O casamento requer muito empenho, sacrifícios, perdão e amor 
verdadeiro, mas um casamento fiel é recompensado com muita 
felicidade a longo prazo. E o mais importante, independentemente 
de quanto alguém seja recompensado ou não nesta vida, Deus 
recompensará ricamente os bons maridos e as boas esposas na 
próxima vida.

O que significa “uma só carne”?
Em Gênesis 2:24, a frase “uma só carne” refere-se especificamente 

às relações sexuais e ao vínculo íntimo entre marido e mulher. Isso 
é demonstrado no texto de Paulo em 1 Coríntios 6:13-20. Observe 
que nos versículos 19-20, Paulo nos diz que nossos corpos e mentes 
pertencem a Deus, então quando os usamos como Ele deseja, nós 
O glorificamos.

Então, quando Deus disse a Adão e Eva que eles “se tornariam 
uma só carne”, Ele estava dizendo especificamente para se 
unirem no sexo. Mas Ele também queria que eles se unissem em 
companheirismo, completude, parceria e amor.

Deus não planejou a sexualidade humana apenas para reprodução 
como o fez quando projetou a anatomia e os instintos dos animais. 
Pois, Deus deseja fervorosamente que as pessoas “sejam frutíferas e 
se multipliquem” porque Ele quer ter uma grande família espiritual 
(Gênesis 1:28) no futuro. Deus deseja que a maioria dos casais 
tenham filhos e sejam os melhores pais possíveis para eles.

Então, Deus teria projetado a humanidade de forma muito 
diferente se estivesse apenas preocupado com a reprodução. Quanto 
mais uma pessoa aprende sobre os projetos complexos (anatômicos, 
neurológicos e hormonais) do corpo e mente humanos, masculinos 
e femininos, mais entende que eles foram “destinados ao prazer” e 
ao vínculo conjugal, e não apenas à reprodução.

A intenção de Deus de que o sexo fosse prazeroso também 
é enfatizada em várias Escrituras, como Provérbios 5:15-19, 
Eclesiastes 9:9 e Cantares.

Deus deseja que os casais considerem sua intimidade conjugal 
como uma grande responsabilidade e uma expressão essencial 
do amor um pelo outro. 1 Coríntios 7:3-5 adverte aos maridos e 
esposas a não serem egoístas negligenciando a satisfação sexual do 
cônjuge. Isso nos diz que se você é casado, então não deve privar 
seu cônjuge de satisfazer suas necessidades sexuais.

O plano de Deus é que quando casais amorosos “se tornem uma 
só carne” regularmente, isso fortalece e melhora seu casamento, 

unindo-se e harmonizando-se profundamente para também terem 
uma mente e um coração. Assim, dois se tornam um!

Esse é o plano de Deus. Ele nos criou como homem e mulher 
para que maridos e esposas possam se tornar intimamente unidos 
física, mental, emocional e espiritualmente. Sem dúvida, um plano 
belíssimo e extremamente significativo!

Nosso amorosíssimo e sapientíssimo Criador nos deu o Sétimo 
Mandamento para enaltecer e proteger o precioso relacionamento 
do casamento!

A relação de Cristo com a Igreja para um futuro 
casamento!

O relacionamento de Deus com Seu povo foi retratado como um 
casamento, e o relacionamento entre Cristo e a Igreja também é 
descrito dessa mesma maneira.

A Bíblia toda diz respeito a relacionamentos. E o mais importante 
deles é o nosso relacionamento com Deus, sendo o casamento o 
segundo mais importante. Esses dois relacionamentos tem um 
paralelo significante—cada um deles nos ajuda a entender e 
desenvolver o outro.

O Sétimo Mandamento promove, preserva e protege o 
casamento. Há muitas Escrituras que proíbem qualquer tipo 
de relacionamento sexual que não seja entre um homem e uma 
mulher casados. E de fato, no Novo Testamento, as palavras 
porneia e porneuō (substantivo e verbo grego que originaram a 
palavra pornografia), muitas vezes traduzido como “imoralidade 
sexual”, têm uma conotação reprovável em trinta e uma passagens. 
Um relacionamento sexual é uma dádiva especial de Deus somente 
para casais casados.

Deus, Cristo, a Igreja, o Matrimônio e o Espírito Santo
O relacionamento de Deus com Seu povo foi retratado como um 

casamento (Jeremias 3:14; Ezequiel 16:1-63). A relação entre Cristo 
e a Igreja também é retratada como um casamento (Efésios 5:23-
32; Apocalipse 19:7-9). E quando Israel—a quem Deus se referiu 
como Sua esposa—se voltou para falsos deuses, Deus chamou isso 
de “adultério” e “prostituição” (Jeremias 3:1-9). A idolatria é um 
adultério espiritual.

Esses e outros textos semelhantes enfatizam a importância e a 
santidade do relacionamento conjugal aos olhos de Deus. E como 
o casamento tem a intençã de ilustrar nosso relacionamento com 
Jesus Cristo, todo tipo de pecado sexual pode ser visto como um 
vergonhoso sacrilégio contra Deus. O casamento de um homem 
piedoso com uma mulher piedosa os ajuda a entender seu relacio-
namento com Deus e Cristo e também a crescer espiritualmente. 
E, da mesma forma, quanto mais entendemos o relacionamento 
da Igreja com Cristo, mais entendemos como devem ser nossos 
casamentos.

E se o marido e a mulher são cristãos, eles são parceiros 
espirituais que ajudam um ao outro a permanecer fortes e crescer 
espiritualmente, servindo melhor à Igreja e a outras pessoas.  
Um casal que tem o Espírito Santo tem uma vantagem monumental—
assim o marido e a esposa são realmente semelhantes entre si e a 
Deus, porque ambos têm os “olhos” e os “ouvidos” da compreensão 
e da perspectiva espiritual (Mateus 13:16 -17). E seus frutos do 
Espírito Santo—amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, 
bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio (Gálatas 5:22-
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23)—são exatamente as virtudes que necessitam para terem um 
bom casamento!

Quanto mais o marido e a esposa forem compatíveis em atitude, 
mais fácil será para eles terem um casamento harmonioso. E, sem 
dúvida, a maneira mais importante de um casal ser compatível 
é ter a mesma mentalidade espiritual. Isso é mencionado em 
diversas escrituras do Antigo Testamento e em duas passagens do 
Novo Testamento. Ao se referir a uma mulher solteira ou viúva,  
Paulo escreveu que estão livres “para casar com quem quiser, 
contanto que seja no Senhor” (1 Coríntios 7:39; ver também 
2 Coríntios 6:14-18). A mentalidade espiritual tem enormes 
vantagens práticas. Quando o marido e a esposa têm “consenso” 
nos assuntos bíblicos, eles podem “andar juntos” e fortalecer um 
ao outro (Amós 3:3). Pois, estão de acordo sobre quais Dias Santos 
observar, o que ensinar aos filhos, etc.

E se você já é casado com alguém que não compartilha de suas 
convicções religiosas, mesmo assim Deus quer que você seja um 
cônjuge dedicado e amoroso e uma “luz” humilde para seu cônjuge 
(ver 1 Coríntios 7:12-17; 1 Pedro 3: 1-2, 7; Mateus 5:14-16).

O Sétimo Mandamento
Em Gênesis 2:24, “unir-se” significa um relacionamento 

permanente e exclusivo entre marido e mulher. Assim nunca deve 
haver qualquer relacionamento sexual ou intimidades, romance ou 
flertes com outra pessoa. E qualquer uma dessas deslealdades são 
tentações que resultam em outras formas de infidelidades.

A atração sexual é algo poderoso, e qualquer tipo de poder 
pode ser usado para o bem ou para o mal. As relações sexuais são 
uma grande bênção dentro do casamento, mas fora do casamento 
são um grande desastre pessoal e espiritual. Satanás despreza o 
casamento e quer destruir a humanidade com uma cultura cada vez 
mais imoral, libertina, indecente e obcecada por sexo. As pessoas 
“ao mal chamam bem e ao bem, mal” (Isaías 5:20). Romanos 1:18-
32 explica como um pecado leva a outros pecados ainda mais 
nefandos.

As inevitáveis consequências da imoralidade são perniciosas 
para qualquer pessoa e para os que a cercam (ver Provérbios 
6:26-33). Pois, geralmente, isso resulta em divórcios, famílias 
desfeitas, doenças, violência, crimes, problemas mentais, suicídios, 
reputações arruinadas e ruína financeira. Além disso, se uma 
pessoa não se arrepender profundamente desses pecados sexuais, 
ela “não herdará o reino de Deus” (1 Coríntios 6:9-10).

Como dito anteriormente, o Sétimo Mandamento proíbe mais 
do que o sexo extraconjugal (um pecado contra o atual cônjuge). 
O espírito da lei implícito nesse mandamento inclui proibições 
contra o sexo antes do casamento (fornicação, um pecado contra 
o futuro cônjuge), o homossexualismo, o incesto, a prostituição, a 
bestialidade e outros relacionamentos proibidos. Como explicado 
anteriormente, Jesus Cristo deixou claro que até mesmo o desejo 
sexual na mente é um grave pecado (Mateus 5:27-30).

Consequentemente, o Sétimo Mandamento também proíbe 
interações imorais por meio da tecnologia moderna, como 
pornografia e cibersexo. Todos esses pecados são transgressões 
trágicas e terríveis contra as leis de Deus.

O pecado da homossexualidade 
Tanto o Novo Testamento quanto o Antigo Testamento  

deixam claro que as relações sexuais homossexuais são pecado. 
Leia Romanos 1:26-27, 1 Coríntios 6:9 e 1 Timóteo 1:10.  
O principal problema com a legalização do casamento homossexual 
não é a cerimônia em si, mas o fato de se tolerar oficialmente 
um relacionamento sexual proibido como algo aceitável e 
normal. Deus proíbe todas as relações sexuais homossexuais 
e até as heterossexuais que não sejam entre um homem e uma  
mulher casados.

As trágicas consequências da imoralidade
Em toda a Bíblia há muitas advertências contra a imoralidade.  

O livro de Provérbios dedica os primeiros nove capítulos à 
advertência sobre as tentações e a insensatez do pecado sexual.

Os pecados sexuais são singulares porque são especialmente 
destrutivos para a mente e o coração de quem os praticam.  
(E muitas vezes são lesivos à integridade física da pessoa, como, 
por exemplo, quando resultam em uma DST—doença sexualmente 
transmissível—ou em um conflito violento).

Em 1 Coríntios 6:18 diz o seguinte: “Fujam do pecado sexual. 
Nenhum outro pecado atinge o corpo como este. Quando vocês 
cometem este pecado, é contra o seu próprio corpo” (Bíblia Viva). 
Nesse contexto, o termo “corpo” inclui a mente e o coração. Paulo 
está citando Provérbios 6:32: “No entanto o homem que comete 
adultério não tem juízo; ele está se destruindo a si mesmo” (BLH).

Geralmente, as pessoas tentam manter seus pecados em segredo, 
mas quase sempre são descobertas. Números 32:23 adverte: 
“Sentireis o vosso pecado, quando vos achar”. E, independentemente 
do quanto alguém consiga esconder um pecado de outras pessoas, 
lembre-se de que Deus vê tudo. “Nós teremos de prestar contas a 
Deus de tudo o que fizermos e até daquilo que fizermos em segredo, 
seja o bem ou o mal” (Eclesiastes 12:14, BLH).

Em nosso site, www.revistaboanova.org, há muitos artigos 
excelentes que tratam dos aspectos da moralidade sexual e ensinam 
nossos filhos a respeito da perspectiva de Deus sobre o sexo, a 
moralidade e a modéstia. 

Preparando-se para algo muito maior
Quando uma pessoa se preocupa com os prazeres sexuais, ela 

corre o risco de tomar péssimas decisões pela busca desses prazeres. 
Mas os cristãos precisam estar focados em se preparar para algo 
muito maior. Deus está nos oferecendo a oportunidade de ter uma 
vida alegre e gloriosa—vida eterna—no Reino de Deus!

Na “mão direita de Deus há delícias perpetuamente” (Salmos 
16:11). No Reino de Deus, você terá todos os prazeres que jamais 
experimentou na vida e nunca se arrependerá dos sacrifícios que 
fez para estar no Reino de Deus!

Enfim, sempre devemos nos lembrar de que Deus é imensamente 
misericordioso. E não importa quais pecados uma pessoa tenha 
cometido, quando Deus vê que houve um arrependimento 
profundo e sincero, Ele sempre a perdoará (Salmos 103:8;  
Ezequiel 18:30-32; 1 João 1:9). O verdadeiro arrependimento inclui 
tanto a tristeza segundo Deus quanto a determinação de “ir e não 
pecar mais” (2 Coríntios 7:9-10; João 8:11). Assim, Deus promete: 
“Ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se 
tornarão brancos como a neve” (Isaías 1:18).

Deus deseja que você entre em Seu Reino e Jesus Cristo o convida 
para ser parte de Sua Noiva, a Igreja! BN
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 “Estamos Indo Atrás de Seus Filhos!”

O editorial da edição de julho-agosto foi um dos artigos mais objetivos e diretos sobre a agenda LGBTQ+ contra a família que li 
até hoje. Mesmo sendo alguém de uma tradição religiosa diferente da de vocês, eu acompanho seu trabalho há mais de vinte anos 
e agradeço-lhes a coragem de defender os valores bíblicos, que são fundamentais para nossa sociedade. Por favor, continue assim, 
o mundo precisa da mensagem de vocês agora mais do que nunca.  

—  Assinante da Geórgia, EUA

 “O Que Estão Ensinando Aos Seus Filhos?

Obrigado por essa mensagem muito oportuna e importante! Aposentei-me da docência há oito anos, mas continuo trabalhando 
regularmente como professora substituta e tenho visto mudanças alarmantes nas escolas. Agora “bandeiras arco-íris” estão 
penduradas nas salas de aula de alguns professores. Os alunos de nossa área escolar agora podem decidir por si mesmos qual 
banheiro desejam usar com base em sua identidade de gênero, e não em seu gênero biológico. Duas semanas atrás, eu estava em 
um banheiro masculino e notei uma máquina de venda automática de produtos de higiene íntima feminina. Eu poderia citar outros 
exemplos, mas vocês têm razão, é vital prepararmos nossos jovens para enfrentar uma cultura cada vez mais ímpia e iludida. 

— Da internet

 “A Nova Revolução Sexual”

Esse é um ótimo artigo. E seria muito bom que os pais o lessem para entender exatamente o que está acontecendo com seus filhos 
na escola. Os pais pensam que eles estão sãos e salvos detrás dos muros das escolas, mas, como vocês apontam, não é bem assim. 
Aqui na Austrália, minha esposa trabalha em uma escola, por isso sabe exatamente o que vocês estão falando.  

— Leitor da Austrália

Concordo com a definição bíblica original sobre sexualidade e comportamento. Sabemos que Deus nos criou como homem e 
mulher, ponto final. A mentira que esses grupos LGBTQ+ estão espalhando vai contra a Bíblia e é nociva às crianças e aos jovens 
e também às pessoas de diferentes faixas etárias. Cumprimento vocês pelo ponto de vista moral em relação ao que conhecemos 
desde sempre como a estrutura familiar tradicional.  

— Da internet

Outras respostas a leitores sobre a edição de julho-agosto

A edição de julho-agosto de A Boa Nova sobre “A Nova Revolução Sexual” gerou muitas reações, inclusive cancelamentos de 
assinaturas do que qualquer outra edição da revista. A seguir estão algumas das respostas que mostram como o pensamento da 
sociedade tem sido perigosamente corrompido e transformado em apenas alguns anos.

Recentemente, recebi a nova edição da revista de vocês e estou muito enojado. Vocês são uma organização intolerante que cita 
a pseudociência e as piores interpretações das Escrituras. Assim para cada revista que eu receber de sua organização de ódio, farei 
uma doação para organizações de jovens LGBTQ+ para desfazer o mal que vocês estão causando. Então, não envie mais nada para 
meu endereço.  

— Leitor de Indiana, EUA

A revista de vocês disseminam o ódio. Eu não estou aqui para atirar pedras em vocês, mas espero que entendam que não estão 
seguindo a Deus quando apoiam e disseminam o ódio contra grupos de cidadãos cumpridores da lei e que respeitam a Deus 
fundamentados em suas identidades de gênero. Vocês deveriam se envergonhar disso.  

— Da internet

Cancelem minha assinatura e não me enviem mais nenhuma correspondência. Isso tudo é um lixo odioso que não quero nem 
reciclar. Eu rejeito tudo isso. Vocês me adoecem.  

— Leitor do Texas, EUA

Leitores impactados positivamente por nossa mensagem:

Muito obrigado. Vocês são a razão pela qual eu vou me entregar a Deus. Venho lutando paulatinamente contra uma forte 
depressão. Eu sei que a última opção e esperança de eu continuar vivendo é seguir a Deus. Muito obrigado novamente.  

— Da internet

Saudações! Espero que vocês estejam bem. Eu moro no Quênia e sou católico desde o nascimento, mas tenho visto alguns artigos 
e sermões em seu site que cobrem tópicos bíblicos que muito me interessam. Obrigado!  

— Leitor do Quênia

cartas de leitores
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Siga-Me

Ao aceitarmos o convite de seguir a Jesus, nós somos confron-
tados por Sua súplica antes de ser crucificado: “Meu Pai, se 
é possível, passa de Mim este cálice; todavia, não seja como 

Eu quero, mas como Tu queres” (Mateus 26:39).
Esse sentimento ecoa expressado em palavras diferentes mais de 

três décadas antes por uma jovem judia. Podemos nos perguntar: 
Será que as palavras dela nunca foram compartilhadas até Lucas 
contá-las em seu evangelho ou ela as contou a seu Filho quando Ele 
tinha idade suficiente para entendê-las?

Vamos dar uma olhada na história da jovem chamada Maria, pois 
sua vida mudou repentinamente! Ela foi visitada pelo anjo Gabriel, 
que declarou: “Salve, agraciada; o Senhor é contigo; bendita és tu 
entre as mulheres” (Lucas 1:26-28).

Assustada, ela se perguntava qual era o significado daquilo. En-
tão, Gabriel expôs sucintamente o que aconteceria: “E eis que em 
teu ventre conceberás, e darás à luz um filho, e pôr-lhe-ás o nome 
de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo” (ver-
sículos 31-32).

Que mudança de vida! Mas, ela perguntou como isso poderia 
acontecer, já que ainda era virgem (versículo 34). Então, Gabriel 
compartilhou o inimaginável: “Descerá sobre ti o Espírito Santo, 
e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra; pelo que 
também o Santo, que de ti há de nascer, será chamado Filho de 
Deus” (versículo 35). E ele expôs um fato simples: “Porque para 
Deus nada é impossível” (versículo 37).

E a resposta dela? “Eis aqui a serva do Senhor; cumpra-se em mim 
segundo a Tua palavra” (versículo 38, grifo nosso). Assim, entre-
gando-se voluntária e devotadamente à direção divina, Maria selou 
seu destino e o colocou nas mãos de Deus.

O que podemos aprender com a experiência de Maria, tendo a 
mesma atitude dela como discípulos de seu Filho? Vamos conside-
rar três fatores-chave em relação à submissão de Maria à Deus para 
que possamos ter capacidade de atender ao chamado de seguir a 
Seu Filho.

Submetendo-se à vontade de Deus
Maria foi receptiva e colocou-se completamente à disposição da 

vontade de Deus. A disposição dela é impressionante e inspirado-
ra! Ela aceita esse projeto misterioso para sua vida com apenas um 
simples questionamento biológico de como isso ocorreria.

Sem dúvida, essa atitude de Maria tem a ver com sua criação— 
ela aprendeu que fazia parte da grande história de seu povo, que 
era relembrada diariamente e centrada nas intervenções de Deus 
na vida de seus ancestrais.

O Deus deles, que também é o nosso, está trabalhando em “algo 
novo”. “Eis que farei uma coisa nova”, diz Ele (Isaías 43:19). E o 
maior milagre dEle é fazer algo do “nada” para realizar Sua glória. 
Deus fez a luz das trevas. Ele fez o homem do pó da terra. Ele fez 
a mulher da costela do homem. Ele traçou uma linha no Mar Ver-

melho e fez um caminho de libertação. Ele abençoou Sarai, Ana 
e Isabel com filhos de ventres inférteis. Agora, Ele iria gerar uma 
vida especial no ventre de Maria sem o envolvimento de qualquer 
homem. E Maria estava totalmente satisfeita e feliz em servir a esse 
propósito divino!

Talvez Maria tenha refletido sobre as palavras de Isaías ao aceitar 
a obra de Deus em sua vida: “Mas, agora, ó Senhor, Tu és o nosso 
Pai; nós, o barro, e Tu, o nosso oleiro; e todos nós, obra das Tuas 
mãos” (Isaías 64:8). E com isso em mente, esperemos o inespera-
do enquanto Deus nos molda para Seu propósito e vontade, e dei-
xemos nossa resposta fazer eco à resposta de Isaías, Maria e Jesus: 
“Ouvi a voz do Senhor, que dizia: A quem enviarei, e quem há de ir 
por nós? Então, disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim” (Isaías 6:8).

O louvor e a humildade andam juntos
A humildade de Maria é demonstrada amorosamente em uma 

visita a sua parente, Isabel. As palavras compartilhadas sobre sua 
visita são muito opostas à cultura narcisista e egocêntrica de hoje, 
como podemos ver em diversos meios de comunicação social. Se 
alguém tinha uma grande notícia para transmitir, essa pessoa era 
Maria, mãe do Filho de Deus e Messias profetizado que estava 
prestes a nascer.

Porém, compartilhar uma notícia dessas era perigoso naquela 
época. Em todo caso, Maria não se vangloriava, pois confiava em 
Deus. As Escrituras nos informam que Maria “guardava todas essas 
coisas, conferindo-as em seu coração” (Lucas 2:19). Isabel reconhe-
ceu a perspectiva de Maria, comentando: “Você é abençoada, pois 
acredita que vai acontecer o que o Senhor lhe disse” (Lucas 1:45, 
BLH).

O “texto” de Maria, que perdurou através dos tempos, mostra 
qual era seu foco: “Oh, como eu louvo ao Senhor! Quanto me ale-
gro em Deus, meu Salvador! Porque Ele prestou atenção na sua 
humilde serva, e agora todas as gerações me chamarão bendita de 
Deus. Pois Ele, o Santo e cheio de poder, fez grandes coisas comigo. 
Sua misericórdia vai de geração em geração, a todos os que O res-
peitam” (versículos 46-50, Bíblia Viva).

Será que Maria estava se enaltecendo quando disse que todos a 
chamariam de bendita? O Life Application Bible Commentary: Luke 
(Comentário Bíblico Prático: Lucas, em tradução livre) responde 
bem: “Não, ela estava apenas reconhecendo e aceitando o dom que 
Deus lhe dera...Orgulho seria recusar a aceitar os dons de Deus ou 
receber o crédito pelo que Deus fez; humildade é aceitar esses dons 
e usá-los para louvar e servir a Deus” (nota sobre Lucas 1:51-53). 
Então, suas sinceras palavras de louvor mostram que ela continuou 
sendo um vaso humilde e disposto a servir a Deus.

Louvar e adorar a Deus com um espírito de humildade abre nos-
so coração para aceitar Sua vontade e nos permite ouvi-Lo direta-
mente. E quando nos concentramos na grandeza de nosso Criador 
todas as dúvidas e temores desaparecem. A realidade espiritual é 

O exemplo de humilde submissão de Jesus foi precedido pelo exemplo  
de uma mãe dedicada e submissa.

por Robin Webber

“Seja Feita a Tua Vontade”
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que o louvor realmente fecha a lacuna entre nós e nosso Criador— 
o Mestre Oleiro que continua nos moldando.

Entregando-se a Deus
Maria realmente aceitou a desafiadora orientação de se entregar 

a Deus. Esse tipo de maturidade espiritual não acontece de um dia 
para outro, mas é desenvolvido ao se enfrentar um obstáculo de 

cada vez no caminho de nossa peregrinação espiritual. Será que 
Maria sabia de tudo sobre a vida que surgiria dela? É claro que não. 
Nós olhamos para a história dela e vemos que ela seguiu com sua 
vida mesmo diante de tantos desafios que iria enfrentar.

E, dali adiante, em algum momento a vida dela foi fácil? Pense 
nisso. Ela teve que fugir de Herodes e morar no Egito. Além disso, 
em Lucas 2:28-35, Simeão profetizou que seu Filho estava destina-
do a ser a destruição e também a salvação de muita gente, e avisou 
que “uma espada traspassará também a tua própria alma”.

Mesmo sendo a mãe, ela teria que deixar tudo nas mãos de Deus. 
Aos doze anos de idade, Ele disse a ela e a José: “Não sabeis que me 
convém tratar dos negócios de Meu Pai” (Lucas 2:49, ACF). Certa-
mente, foi muito difícil para ela, como mãe, assistir a crucificação 
de Seu filho, mesmo sabendo que Seu Pai Celestial estava permi-
tindo o sacrifício dEle por causa dos pecados dela e de todos nós.

A lição para nós, quando aceitamos o convite de seguir a Jesus, 
é que devemos continuar confiando em Deus mesmo quando 
a situação pareça impossível. Dedique-se e prepare-se para ser 
um “sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto 
racional” (Romanos 12:1), independentemente do quanto isso vai 
mudar o rumo de sua vida.

Jesus, nosso maior exemplo, nunca disse que seria fácil, mas que 
valeria a pena! Imagine a alegria estampada no rosto de Maria 
quando ela viu seu Filho ressuscitado! Além de ser Sua mãe, pelo 
resto da vida ela também seria Sua discípula (Atos 1:14). Jesus foi 
enviado por Seu Pai celestial, mas em um nível mensurável Ele tam-
bém era um ser humano “à imagem da mãe” em palavras e ações.

E até hoje ela continua sendo um exemplo de fidelidade de  
alguém que ouviu a proposta de Deus e a aceitou imediata  
e decididamente. BN 

A vida de Maria mudou repentinamente quando 
ela foi visitada pelo anjo Gabriel, que declarou: 
“Salve, agraciada; o Senhor é contigo; bendita és 
tu entre as mulheres”.

               SAIBA MAIS
Maria é um exemplo maravilhoso de uma pessoa cuja fé viva 
contribuiu para que fosse escolhida para ser mãe do Messias!  
Mas o que é exatamente a fé e como podemos ter esse tipo de fé? 
Peça ou baixe agora mesmo um exemplar gratuito de nosso guia 
de estudo bíblico Você Pode Ter Uma Fé Viva!

http://portugues.ucg.org/estudos

Jesus disse: "Um novo mandamento vos dou: Que vos ameis  
uns aos outros; como eu vos amei a vós, que também  

vós uns aos outros vos ameis" (João 13:34).
Será que Jesus substituiu a definição clara do amor nos Dez Mandamentos por um novo princípio religioso,  

que diz que basta o amor para guiar nossas vidas?

Estamos em conformidade com o novo mandamento de Jesus quando obedecemos a todos  
os mandamentos de Deus de uma forma verdadeiramente amorosa e quando estamos dispostos  
a arriscar nossas vidas para o bem dos outros.

Para aprender mais sobre esse novo mandamento de Jesus, estude sua Bíblia com nosso 
guia de estudo bíblico gratuito “Os Dez Mandamentos”. Você pode pedi-lo ou baixá-lo  

em nosso site www.revistaboanova.org na aba Guias de Estudo Bíblico.
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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/PIX: 19.443.682/0001-35
Beneficiário: Igreja de Deus Unida Brasil

PEÇA SEU EXEMPLAR GRÁTIS ou baixe ou leia online 

em www.revistaboanova.org

O plano de Deus é simples e objetivo e está delinea-

do nas sete festas anuais da Bíblia.

Descubra o que essas festas significam e como elas 

revelam o que Jesus fará quando voltar a esta Terra.

Deus vai resgatar este mundo!

HÁ ESPERANÇA!

Faça uma doação                                                                                                           


